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1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 002/2019, para 

obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, por meio de 

parceria público-privada com vistas à construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal. 

 

No aspecto operacional administrativo, pretende-se reunir diversas atividades sob 

a abrangência de um único contrato, de modo a contemplar a) Construção, operação e 

manutenção do Centro de Distribuição de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, 

insumos, itens de nutrição e materiais; b) Adequação, modernização, operação e 

manutenção da infraestrutura de todos os equipamentos existentes do sistema em pauta, 

incluindo as Farmácias Satélite e as Farmácias Ambulatoriais dos Complexos Hospitalares; 

c) Operação da logística intra-hospitalar dos Complexos Hospitalares; d) Viabilização do 

sistema de transporte para medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos, itens 

de nutrição e materiais de Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar; e) 

Recebimento, conferência, armazenamento, controle físico, fracionamento, separação, 

expedição, distribuição e transporte de medicamentos e itens de consumo adquiridos ou 

transferidos ao Distrito Federal; f) Gestão documental dos processos logísticos da 

assistência farmacêutica, imunização e outros insumos; g) Desenvolvimento e 

disponibilização de sistema de informações e monitoramento online, adequado às diferentes 

fases da cadeia de abastecimento da assistência farmacêutica. 
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Denota-se a pretensão de qualificar, otimizar e racionalizar os processos, de modo 

que o Parceiro Privado especializado gerencie e execute todas as etapas do serviço de 

logística, de forma integrada, sob uma gestão operacional única, com os padrões de 

segurança adequados a esse tipo de atividade para, dentre outros objetivos: maior controle 

do fluxo; maior produtividade pela sinergia dos ativos e recursos humanos; redução de 

custos pela otimização e investimentos em tecnologia; maior controle pela reunião de 

atividades em um único prestador; maior confiabilidade no controle de itens em estoque e 

em movimentação; dentre outros. 

 

Seguindo o escopo proposto, cuida-se neste tópico do arranjo jurídico para 

corroborar a contratação pública vislumbrada, apresentando os fundamentos e justificativas 

que embasam a escolha, alinhada aos objetivos da parceria.  

 

No estudo sobre a viabilidade jurídico-institucional é fundamental a análise dos 

aspectos legais e normativos atinentes ao modelo jurídico sugerido, à luz da legislação 

vigente e também de acordo com os elementos específicos do serviço objeto da parceria, 

de modo a permitir a definição de um ambiente estável, mas também flexível, capaz de 

gerar segurança para os investimentos, a cooperação entre os parceiros e a redução de 

riscos.  

 

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

Sabe-se que os governos necessitam desenvolver políticas sustentáveis de 

investimentos, tanto para suprir as demandas existentes quanto para ampliar a oferta dos 

serviços públicos. Contudo, em muitos casos, a prestação dos serviços por conta e risco 

acaba se tornando um verdadeiro transtorno para a Administração Pública.  
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As Parcerias Público-Privadas, conhecidas pela sigla PPP, podem ser entendidas 

como o ajuste firmado entre Administração Pública e a iniciativa privada tendo por objeto a 

implantação e a oferta de empreendimento destinado à fruição direta ou indireta da 

coletividade, incumbindo-se a iniciativa privada da sua estruturação, financiamento, 

execução, conservação e operação durante todo o prazo estipulado. Ao Poder Público cabe 

assegurar as condições de exploração e remuneração pelo parceiro privado, nos termos do 

que for ajustado, respeitada a parcela de risco assumida por cada parte. 

 

Assim, o ente público transfere ao contratado o gerenciamento do objeto do 

contrato, sendo que a eficiência administrativa e operacional deve estar diretamente 

atrelada ao bom desempenho e diminuição dos custos, garantindo um maior volume de 

investimentos em superação de eventuais limitações do orçamento público. Tem-se, 

portanto, que se corretamente utilizada a PPP contribui para a melhoria do serviço público, 

com ganhos de eficiência e soluções de inovações tecnológicas, notadamente pela menor 

burocracia que pauta a consecução das relações privadas.  

 

Na esfera federal, as Parcerias Público-Privadas são regulamentadas pela Lei n. 

11.079/2004. No Distrito Federal, a disciplina ocorre principalmente por meio da Lei n. 

3.792/2006. Vale mencionar ainda as Leis n. 8.666/1993 e 8.987/1995 que também fazem 

parte do arcabouço legal. 

 

No presente caso, justifica-se a contratação sob a forma de Parceria Público 

Privada em razão dos ganhos de eficiência gerados pela participação privada na condução 

dos serviços e a expectativa de transferência de tais ganhos para o usuário e para o Poder 

Público. 
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 Especificamente sobre o PMI nº 002/2019, cujo objeto principal é a melhoria no 

atendimento e abastecimento, com o correto dimensionamento para a operação dos 

serviços logísticos, de modo a disponibilizar à população do Distrito Federal os 

medicamentos e demais insumos na quantidade e qualidade necessárias, garantindo-se ao 

Parceiro Público maior controle, uma vez que o modelo pressupõe a inclusão de indicadores 

de desempenho a serem cumpridos pelo Parceiro Privado. 

 

Para tanto, haverá um único contrato que envolve toda a logística da Assistência 

Farmacêutica. A possibilidade de integração de prestações e escopos diversos permite a 

redução de custos administrativos de gerenciamento de contratos; a redução de custos com 

a renovação periódica do processo de licitação; melhores condições para a alocação 

eficiente de riscos, buscando-se o alinhamento de interesses; melhores ferramentas de 

planejamento, controle e gestão; maior acuracidade das informações e dados estatísticos 

disponíveis; e redução de desperdícios, retrabalho e dos riscos da Administração. 

  

A integração gera ainda economia à Administração, pois favorece um estratégico 

alinhamento de interesses, estimulando o concessionário a perseguir a formatação mais 

eficiente do projeto, cujos defeitos ensejarão ônus durante a execução da obra, assim como 

evita subestimativa de investimentos durante a execução da obra, que ensejará custos 

elevados de manutenção. 1 

 

Outrossim, pela especificidade do direito à saúde, a Parceria Público-Privada na 

modalidade de Concessão Administrativa afigura-se como o único modelo permitido, não 

sendo possível a cobrança de tarifas por força do regime jurídico e constitucional. Por não 

                                                           
1 Disponível em: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Concessoes_e_Parcerias_Publico_Privado_2017.pdf 
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haver receita tarifária, toda a remuneração do particular advém de contraprestações 

públicas (e, eventualmente, de receitas alternativas derivada de negócios associados).  

 

O modelo da Concessão Administrativa segundo define a Lei Federal n. 

11.079/2004 refere-se ao contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 

instalação de bens.  

 

Assim, para dar consecução ao serviço, o parceiro privado será responsável pela 

infraestrutura necessária, realizando obras e integrando bens na concessão. E como o 

sistema de remuneração na PPP funciona a partir do pagamento pelo serviço, todos esses 

investimentos serão amortizados ao longo do período de prestação do serviço.  

 

A Lei de Licitações não permite vincular a remuneração do concessionário ao 

atingimento de metas de qualidade predeterminadas - a não ser que sejam feitas alterações 

legislativas com vistas a introduzir a possibilidade de adoção de fator redutor do pagamento 

por serviços executados com qualidade abaixo da especificada no contrato. Além disso, a 

Lei fixa um limite máximo de 5 (cinco) anos para a vigência dos contratos destinados à 

prestação de serviços de natureza contínua. Tais restrições no contexto das necessidades 

que são próprias à consecução do direito à saúde, definem a modalidade de concessão 

administrativa como a melhor alternativa para melhorar a eficiência, a qualidade e a 

durabilidade dos serviços. 

 

Dessa feita, a concessão permite vantagens tais como eficiência do gasto e 

minimização de custos, além da redução de pessoal e aumento da eficiência de fiscalização, 

maior precisão dos projetos, incentivo ao cumprimento de prazos e garantia do fluxo de 

recursos. Sob o aspecto temporal, quanto maior for o tempo de duração do contrato, maior 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 7



 

 

 

8 

será o incentivo para a aplicação de novas tecnologias e para a otimização da alocação de 

recursos. 

 

Há de atentar neste caso a necessidade de delimitar com detalhes o objeto, uma 

vez que a delegação de serviço público propriamente dito depende de autorização legal. 

Quando tratar-se de serviço prestado à Administração e não ao usuário final, não se exige 

prévia autorização legislativa para a contratação. 

 

A escolha do melhor arranjo jurídico para a consecução da parceria depende do 

necessário equilíbrio entre as melhores práticas de gestão de recursos públicos e o 

atendimento a princípios constitucionais da ação estatal como agente fomentador da 

atividade econômica e garantidor de acesso à saúde. 

 

Os instrumentos que irão disciplinar a Concessão devem adotar reforçadas 

cautelas, dentro dos limites impostos pela Lei, para assegurar que o proponente irá honrar 

a proposta ofertada, e que a futura Concessionária irá realizar o conjunto de investimentos 

mínimos necessários.  O Edital, o Contrato, e seus anexos, portanto, tornam-se ferramentas 

fundamentais que proporcionam ao ente público os meios de garantir que o concessionário 

preste os respectivos serviços de forma adequada, bem como detenha o compromisso com 

o melhor desempenho das atividades inerentes à execução do objeto do contrato. 

 

Com as precauções adotadas na modelagem técnico-operacional, econômico 

financeira e jurídica, permite-se que o ente público melhore consideravelmente a qualidade 

da prestação do serviço por meio da delegação para a iniciativa privada, sempre adotando 

as medidas para uma fiscalização efetiva das atividades do concessionário.  
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Sendo assim, é admissível e, na verdade, recomendável, a concessão 

administrativa para execução das atividades voltadas à centralização e integração da 

Assistência Farmacêutica no Distrito Federal. 

 

3.  DO ARRANJO JURÍDICO 

 

3.1 Tipo de Licitação  

   

A contratação deve ser precedida de licitação na modalidade de concorrência, 

sujeita às condições da Lei nº 11.079/2004, que exige, entre outros pontos, a realização de 

consulta pública das minutas de edital e contrato. 

 

Duas importantes características da concorrência para a contratação das PPP’s 

são que as propostas poderão ser escritas, seguidas de lances em viva voz e que as fases 

de habilitação e julgamento podem ser invertidas. 

 

No presente caso, entende-se que para a escolha do vencedor do certame deve-

se utilizar a combinação do critério de menor valor da contraprestação a ser paga pela 

Administração Pública com a melhor técnica. Assim, conjugar-se-á a melhor qualidade 

possível para a realização da parceria com o menor valor possível a ser desembolsado. 

 

Isso porque, o equipamentos e sistemas de logística, especialmente na área de 

saúde passam por constante evolução, de modo que equipamentos e sistemas lançados há 

poucos anos, por exemplo, já se encontram obsoletos, fazendo com que a qualidade da 

solução técnica das proponentes seja tão relevante – em verdade, até mais – do que a 

oferta de uma ou outra solução pontual e momentânea.  
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Nesse cenário, o “preço” não pode se sobrepor à “técnica”, sob pena de condenar 

os licitantes a uma pré-definida equação de custo x benefício ofertada no momento da 

licitação, que fixará um “corte” no desenvolvimento tecnológico, dificultando a evolução na 

atuação do particular e, consequentemente, onerando o erário público e a população 

beneficiada pelos serviços.  

 

Diferentemente dos requisitos de habilitação técnica, que investigam as condições 

técnicas subjetivas da licitante destinadas a garantir sua capacidade para execução do 

futuro contrato, a proposta técnica irá tratar especificamente das obras e serviços objeto da 

licitação, podendo compreender aspectos relativos à metodologia, organização, 

tecnologias, recursos e materiais a serem utilizados.  

 

Em verdade, mais importante do que encontrar uma solução para atualizar o 

“sistema defasado com déficit de recursos humanos e infraestrutura de armazenamento e 

transporte insuficiente”, busca-se a contratação de empresa que compreenda a Assistência 

Farmacêutica no Distrito Federal e suas particularidades, de forma que, quando houverem 

novidades no mercado, no decorrer do Contrato de Concessão, saiba identificar aquelas 

que trarão benefícios para a população beneficiária do serviço, e possa incorporá-la.  

 

O contrato proposto, portanto, reúne a necessidade de se justapor empresas com 

competências técnicas específicas e que detenham capital financeiro, ou acesso a estes, 

para realizar os investimentos inerentes à complexidade do serviço a ser prestado. 

 

Com este propósito na fase de apresentação de Proposta Técnica, deve-se esperar 

que os potenciais licitantes deixem de lado soluções de “prateleira”, e efetivamente se 

debrucem nas peculiaridades encontradas, para oferta de soluções customizadas e 

aderentes às necessidades locais. Nesse sentido de compreensão do cenário local, a 
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VTCLOG prevê a disponibilização de edificação qualificada e já pronta anteriormente à 

reforma para substituição ao Almoxarifado Central - Parque de Apoio e Núcleo de 

Medicamentos para a Atenção Básica da Secretaria de Saúde, de modo a antecipar o início 

das operações. 

 

Diante disso, opta-se por um Edital de Licitação do tipo “Técnica e Preço”, conforme 

autoriza a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 45, §1º, inciso III.  É importante notar ainda que 

um Edital do tipo “Técnica e preço”, procura agregar valor e qualidade aos serviços, assim 

como economia ao erário no longo prazo, dado que soluções mais eficientes tendem a ser 

absorvidas pelo Poder Público.  

 

Em se tratando de licitação em que a boa técnica é condição importante para a 

execução do objeto faz-se necessário também proceder à qualificação de proposta técnica 

nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei 11.079/04.2 

 

A Lei Federal de PPP trouxe a possibilidade de que o julgamento possa ser 

precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes 

que não alcançarem a pontuação mínima. Nesse caso, as propostas técnicas não integrarão 

o julgamento da licitação, compondo a nota final do licitante juntamente com o preço 

ofertado, mas serão destinadas a verificar se os licitantes cumpriram um parâmetro mínimo 

de qualificação. Assim, aqueles que alcançarem o parâmetro mínimo estabelecido para esta 

fase passarão para a seguinte, em igualdade de condições com os demais. 

  

                                                           
2 “Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação 
vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 
I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes 
que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes;” 
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3.2 Inconveniência de se adotar a inversão de fases 

 

A definição pela modalidade de concorrência impõe como regra a adoção de 

procedimento específico que pressupõe a seguinte cronologia para o desenvolvimento das 

fases que integram a fase externa do certame:  

 

 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA SPE 

 

A chamada “inversão de fases”, com a classificação das propostas de preço como 

momento primeiro da seleção, procedendo-se a uma habilitação excepcionalmente restritiva 

em instante seguinte, não é a solução mais adequada neste caso.  

Fase de divulgação do 
Edital e Anexos

Fase de qualificação da 
proposta técnica

Fase de habilitação –
Garantia da proposta

Fase de julgamento de 
propostas

(i)Fase de
homologação/adjudi
cação
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Isso porque a parte mais importante do certame é a Proposta Técnica, sendo 

necessário que o licitante detenha a capacidade de elaborar um bom “Plano”, a um custo 

razoável. Dessa forma, ainda que possível, não é recomendável a inversão das fases, uma 

vez que o julgamento e análise das propostas técnicas demandará maior atenção da 

Comissão. 

 

3.3. Critérios considerados mais adequados  

  

Como na fase de Licitação não se afigura possível grandes inovações, o Edital 

proposto limita-se ao quanto já permitido em Lei.  

 

No tocante à qualificação técnica, deve ser exigido do Licitante que comprove 

atividades consideradas importantes à qualidade da prestação do serviço a ser concedido. 

O Licitante deve comprovar, por exemplo, que já:  

 

a) Executou serviços de logística e gerenciamento de processos de recebimento, 

armazenagem, movimentação, expedição, e distribuição de materiais médicos 

e medicamentos para Estabelecimentos de Saúde para diversos pontos de 

entrega; 

b) Executou Serviços de Logística e gerenciamento de processos de unitarização 

e fracionamento de materiais médicos e medicamentos; 

c) Utilizou-se de sistema de logística com emissão de relatórios gerenciais via 

web e de automação; 

d) Utilizou-se de sistema de logística com emissão de código de barra, controle 

de unitarizados e fracionados; 

e) Controle de estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares 
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f) Prestou serviços logísticos, com volumes mínimos mensais; 

g) Possui em seus quadros de colaboradores profissional especializado com 

experiência comprovada na área de gestão e logística em saúde; Farmacêutico 

para exercer função de Responsável Técnico e desenvolver o controle técnico 

da operação de medicamentos, imunobiológicos, insumos, materiais médicos 

e correlatos; 

h) Conformidade por meio de um Programa de Governança Corporativa e/ou 

Compliance, nos termos da Lei Distrital nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 

6.308/2019; 

i) Conformidade por meio de um Programa de Governança Corporativa relativo 

à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, considerando o acesso 

à dados pessoais de saúde considerados sensíveis nos termos da referida lei. 

 

As comprovações exigidas são atinentes as parcelas relevantes da prestação do 

serviço, de forma a demonstrar que o licitante atua na área sem restringir indevidamente a 

participação. 

 

3.4. Prova de Conceito 

 

A exigência da Prova de Conceito (PoC) justifica-se devido à importância da 

Tecnologia da Informação na contratação em comento, de modo que o sistema deve possuir 

funcionalidades específicas3, as quais incluem a interface com os sistemas utilizados pela 

SES/DF. Imprescindível também haver compatibilidade com outros softwares já instalados 

e em uso. Por esses motivos, entende-se pertinente realizar testes prévios para avaliar o 

desempenho do sistema informatizado. 

                                                           
3 Funcionalidades detalhadas no Caderno Técnico. 
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Assim, a exigência de amostra a ser fornecida pelo licitante classificado 

provisoriamente em primeiro lugar para realização dos testes necessários à verificação do 

atendimento às especificações técnicas definidas, pauta-se no dever do gestor em se 

buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, cujo munus não pode ser 

prescindido em qualquer certame público. 

 

3.5. Permissão de consórcios  

  

A permissão para que empresas participem da licitação sob a forma de Consórcio 

é considerado ato discricionário da Administração Pública. Em tese, a permissão de 

participação de empresas reunidas amplia o universo de potenciais licitantes, dado que 

potenciais interessados que, por motivo um ou outro, não atendam a todos os critérios de 

habilitação, poderão se ver habilitados quando reunirem seus esforços.  

 

Em contrapartida, a permissão de consórcios em números demasiadamente altos, 

pode trazer problemas para a Administração Pública, seja em razão de problemas de 

gestão, seja porque tal autorização pode servir para que o mercado se reúna e “feche” uma 

composição entre si, prejudicando assim o erário. 

 

Desta feita, ainda que a permissão de participação de empresas reunidas sob o 

signo do Consórcio seja medida salutar ao certame, deve-se criar um limite.  O ponto de 

equilíbrio seria a indicação de permissão para até 2 (dois) operadores logísticos 

consorciados. 

 

3.6. Garantias da licitação  
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O instrumento convocatório da licitação poderá prever a garantia da proposta. 

Nesta fase, pretende-se garantir a proposta do licitante.  

 

A perspectiva da perda de uma garantia serve como importante motivador para 

afastar este tipo de participante.  Assim, propõe-se exigir a garantia de proposta da licitante 

interessada em participar do processo licitatório, evitando-se aventureiros que participam 

da licitação e posteriormente não assinam o Contrato, sendo sugerida nos limites legais, de 

forma a não onerar demasiadamente os licitantes.  

  

3.7. Garantias do Contrato de Concessão  

 

Mais uma vez em razão da complexidade da contratação em comento, faz-se 

necessário criar uma garantia adequada para assegurar que a empresa proponente, uma 

vez contratada, irá honrar o ajuste.  

 

Daí ter-se parametrizado a cláusula de garantias em percentual adequado ao 

projeto, e a exigência de que a Sociedade de Propósito Específico - SPE conte com capital 

próprio proporcional à dimensão do projeto. Tal garantia destina-se a assegurar o pleno 

cumprimento do contrato e acautelar a Administração por eventuais prejuízos ou danos que 

podem ser causados pelo contratado. 

 

Ademais, pode evitar ainda que empresas subvertam a regra de que inicialmente 

as obrigações de investimento sejam custeadas com recursos próprios, para somente 

depois sejam ressarcidas pela prestação do serviço. 
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Outrossim, para garantir a mitigação dos riscos assumidos pela Concessionária, 

pode ser estruturada um rol adequado e proporcional de seguros a serem contratados 

obrigatoriamente pela futura Concessionária, durante todo o período da Concessão. 

 

3.8. Garantias a serem oferecidas pelo Poder Concedente 

 

Uma das principais características das Parcerias Público-Privadas é a adequada 

divisão dos riscos contratuais entre o poder público e o parceiro privado, a qual incentiva a 

inovação, a eficiência, o uso em nível ótimo dos ativos vinculados ao projeto e a gestão 

orientada à satisfação dos usuários. Nesse contexto, o Poder Concedente também deve 

oferecer garantias, como instrumento de atratividade para o mercado e de importância 

primordial para a viabilização dos projetos.  

 

Ademais, a oferta de garantias assegura que, independente do Governo, as 

obrigações contratuais assumidas serão integralmente cumpridas ou, caso não o sejam, os 

investidores terão formas de assegurar a receita contratada.  

 

As garantias às obrigações pecuniárias da Administração Pública nos contratos de 

PPP estão dispostas no artigo 8º da Lei nº 11.079/04 sendo elas:  

 

(i) vinculação de receitas;  

(ii) instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

(iii) contratação de seguro garantia;  

(iv) garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras;  

(v) garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade; e 

(vi) outros mecanismos admitidos em lei.  

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 17



 

 

 

18 

 

O parágrafo único do artigo 11 da referida Lei, por sua vez, estabelece que o edital 

de licitação deverá especificar as garantias a serem concedidas ao parceiro privado. 

Portanto, as garantias acima podem ser prestadas em caráter cumulativo e não exclusivo. 

 

Impende salientar que a garantia a ser estruturada pelo setor público deve 

considerar como princípio orientador a geração de confiança no setor privado considerando 

a capacidade financeira do Poder Concedente. Nesse sentido, Isadora Chansky Cohen e 

Fernando S. Marcato indicam com propriedade que: 

 

(...) “é preciso que o Poder Concedente – quando a modelagem dos projetos de 

PPPs e, especialmente, na estruturação das garantias públicas – tenha em vista 

que essas garantias devem sinalizar aos potenciais investidores (parceiro privado) 

e financiadores do fluxo de pagamentos públicos do projeto são minimamente 

confiáveis. E mais: caso o fluxo que lastreia a obrigação primária de pagamento 

possa se mostrar, por algum motivo, finito ou inviável, a garantia será suficiente 

para assegurar o pagamento das obrigações pecuniárias”.4 

 

O sistema de garantias a ser montado deve abranger a vinculação e a alienação 

ou cessão fiduciária, pela Administração Pública Direta ou Indireta, de recebíveis com 

histórico de solvabilidade, valores e solidez jurídica adequados para dar a certeza à 

concessionária da satisfação dos seus créditos contra a Administração Pública, ao longo de 

                                                           
4 COHEN, Isadora Chansky; MARCATO, Fernando S. Garantias Públicas nos Contratos de Parceria PúblicoPrivada. In: 
CARVALHO, André Castro; CASTRO, Leonardo Freitas (coords.). Manual de Project Finance no Direito Brasileiro. – São 
Paulo: Quartier Lantin, 2016. p. 466. 
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todo o contrato e a constituição de uma reserva de liquidez para esse sistema de garantia, 

para dar cabo das situações mais urgentes de descumprimento de contrato.5 

 

No Distrito Federal, o Decreto n. 35.083/2014, regulamenta o Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas. O FGP-DF, de natureza privada, tem patrimônio próprio 

separado do patrimônio dos cotistas, sendo sujeito a direitos e obrigações próprias. Trata-

se de instrumento criado para evitar, dentro de seus limites de manutenção do fluxo de 

caixa, o uso de precatórios para os pagamentos exigidos. 

 

Como regra, os valores das garantias são definidos com a finalidade de cobrir o 

investimento realizado pelo parceiro privado e contemplam ainda uma margem não superior 

a 30% (trinta por cento) desse valor. O Fundo deverá possuir ativos suficientes (transferidos, 

por exemplo, da Administração e de suas entidades) para garantir os contratos de PPP. 

 

3.9. Sanções Administrativas 

 

No tocante às sanções entende-se que não devem ser adotadas redações muito 

subjetivas para a cláusula de penalidades, evitando-se ao máximo conflitos quando da 

execução dos contratos.  

 

Nesse espírito, procurou-se conferir redação bastante objetiva, notadamente no 

tocante à punição correspondente, com gradação de dolo e culpa, de modo que atribuir um 

fato a uma pena não se mostre desarrazoado, inclusive com a previsão de atenuantes que 

                                                           
5 RIBEIRO, Maurício Portugal. GARANTIAS DE PAGAMENTO PÚBLICO EM CONTRATOS DE PPP: COMO 
ESTRUTURAR UM SISTEMA IDEAL? Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/quais-
as-garantias-ideais-para-ppps-final-publicado-versao-de-17-03-2014.pdf 
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poderão reduzir a penalidade, como por exemplo a comprovada adoção de medidas 

preventivas e paliativas. 

 

Da mesma forma, buscou-se a definição de mecanismos eficientes para resolução 

de conflitos eficientes, com a previsão de uma Junta Técnica que deve anteceder eventual 

arbitragem, a ser realizada com árbitros que tenham experiência mínima na especialidade 

objeto da controvérsia. 

 

3.10. Construção da Matriz de Risco  

 

A manutenção, ao longo da execução do contrato, da equação econômico-

financeira se dá por meio da estabilização na distribuição de encargos e benefícios previstos 

na matriz de riscos contratual, o que requer a correta previsão do sistema, de modo que 

atribuições e encargos não previstos expressamente venham a ser compensados. O 

sistema de equilíbrio econômico-financeiro do contrato é, pois, utilizado nesta situação.6 

 

Com a elaboração da matriz de riscos os riscos próprios da concessão são 

estruturados, conferindo previsibilidade para o parceiro público e o parceiro privado, que 

poderão prever o impacto da ocorrência dos riscos e estipular mecanismos de mitigação. 

Portanto, a adequada alocação de riscos interfere diretamente no equilíbrio contratual, uma 

vez que eventuais demandas no futuro, terão como base eventos que impactaram e 

alteraram a distribuição inicial de riscos.   

 

                                                           
6 Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas-para-modelagem-de-
contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-adequada-e-eficiente-dos-
servicos/distribuicao-de-riscos-e-equilibrio-economico-financeiro/ 
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Nesse ímpeto, deve ser buscada uma divisão objetiva, de modo que à cada parte 

seja alocado o risco na medida de sua capacidade para gerenciá-lo. Da mesma forma, a 

correta distribuição dos riscos pode influenciar a modicidade da contrapartida financeira.  

 

Finalmente, cabe a ressalva de que na prática, há uma previsibilidade relativa 

posto que nem sempre é possível estabelecer a previsão de todas as intercorrência que, 

inevitavelmente, poderão variar em razão de causas futuras e, também, em razão da 

capacidade de gerenciamento por cada parte dos riscos que lhe são atribuídos. Por 

conseguinte, a ideia de equação econômico-financeira utilizada tradicionalmente nos 

contratos administrativos não é inteiramente aplicável nas concessões.  

 

Com base nessas premissas, não obstante a complexidade do projeto em voga, o 

considerável volume de investimentos, assim como a relevância do interesse público 

envolvido, foi possível elaborar no tópico próprio uma matriz de riscos relativamente 

simplificada, com identificação dos principais eventos passíveis de alteração da execução 

do projeto e a sua respectiva alocação e, também, apresentação de medidas  hábeis ao 

enfrentamento dos riscos ao longo do prazo da parceria.  

 

3.11. Formas de Fiscalização e Remuneração  

  

O modelo de Edital e Contrato sugerido trazem ao concessionário uma 

remuneração fixa e variável, esta aferível conforme o desempenho ao longo do Contrato.  

 

Na modalidade proposta, as diretrizes sugeridas devem permitir a fixação de 

parâmetros objetivos de desempenho e qualidade dos serviços que serão prestados, de 

acordo com as particularidades do setor de logística em saúde. Ao mesmo tempo, devem 

proporcionar maior segurança ao ente público, sendo determinante sob o aspecto da 
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garantia de que os respectivos serviços efetivamente sejam prestados de forma eficiente e 

satisfatória.  

 

Diante das diferentes dimensões do projeto em comento, para correto 

acompanhamento é recomendável que o Poder Concedente promova a nomeação de 

gestores especializados, responsáveis pelo acompanhamento dos serviços prestados pelo 

Parceiro Privado, pelo cumprimento do cronograma, prazos e avaliação do desempenho, 

de modo que seja possível apurar com exatidão a correspondente remuneração.  

 

3.12. Recomposição e manutenção do equilíbrio econômico financeiro  

 

As minutas elaboradas preveem a reavaliação da forma de atualização da 

contraprestação da concessionária a cada 3 (três) anos, as chamadas revisões ordinárias. 

Também são previstas a possibilidade de revisões extraordinárias, com vistas à 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade dos serviços, 

essas podem ser iniciadas a qualquer tempo.   

 

No tocante à contraprestação mensal, cabe o reajuste anual pelo IPCA.  Com a 

ressalva de que na revisão ordinária deverá ser avaliado se os critérios de reajuste 

continuam adequados ou se devem ser alterados para resguardar a regular execução. 

  

3.13. Aspectos tributários 

  

A estrutura tributária para contratos de Concessão Administrativa, especialmente 

no setor de logística, é bem conhecida, inexistindo a possibilidade de grandes inovações 

que se possam apontar no momento. Dessa feita, destacam-se todos os impostos 

incidentes no modelo proposto: 
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Regime de tributação: Lucro Real Trimestral (IRPJ & CSLL) 

Incidência da receita: Não Cumulativa (Pis & Cofins) 

 

 DISTRITAL ESTADUAL 

TERRESTRE 

ESTADUAL 

AÉREO 

FEDERAIS 

Tributos ISS ICMS ICMS PIS COF

INS 

CSLL IRPJ 

 

Armazenagem 

 

5% 

 

Não se aplica 

 

Não se aplica 

 

1,65

% 

 

7,6% 

 

9% 

 

15% 

 

 DISTRITAL ESTADUAL 

TERRESTRE 

ESTADUAL 

AÉREO 

FEDERAIS 

Tributos ISS ICMS ICMS PIS COF

INS 

CSLL IRPJ 

 

Transporte 

 

5% 

 

Não se aplica 

 

Não se aplica 

 

1,65

% 

 

7,6% 

 

15% 

 

9% 

 

3.14. Do prazo  

  

O prazo da Concessão será de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por outros 10 

(dez) anos, mediante avaliação das partes. O prazo previsto leva em consideração dois 

pontos fundamentais:  

 

(i) A necessidade de prazo razoável para a amortização dos investimentos; 
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(ii) A obrigação do Concessionário devolver um complexo logístico com 

expectativa de vida útil, devidamente atestado em laudo técnico, de forma 

a possibilitar um novo processo licitatório ou a assunção dos serviços pela 

Administração.  

 

Trata-se, portanto, de medida essencial frente à dificuldade de financiamento de 

projetos de grande volume. O prazo alongado permite a amortização de investimentos 

realizados na fase de obras, assim como a transferência ao concessionário do encargo de 

manutenção e administração de bens a longo prazo. 

 

3.15. Das Receitas Acessórias 

 

Há previsão de obtenção de receitas acessórias durante o prazo da Concessão, 

sendo possível a exploração do potencial econômico, ab initio por meio da exploração da 

energia solar. Ademais, entende-se possível avaliar a possibilidade de aproveitamento da 

capacidade de armazenamento do espaço a ser construído/reformado pelo próprio ente 

público em outras áreas além da saúde. 

 

A previsão de receitas acessórias e a exploração de projetos associados deve ser 

incentivada, prevendo-se neste caso o compartilhamento entre a Concessionária e o Poder 

Concedente por intermédio de percentual incidente sobre a receita bruta do produto 

arrecadado a título de receitas extraordinárias, estabelecido individualmente para o projeto.  

 

A autorização para obtenção de tais receitas é expressamente facultada na Lei n. 

8.987/1995, que se aplica às concessões comuns e, subsidiariamente, às concessões 

patrocinadas e administrativas. 
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Cumpre destacar ainda que em contratos de longo prazo é possível que apareçam 

ou se viabilizem novas oportunidades de exploração de Receitas Acessórias, que não 

podem ser consideradas no momento da licitação. Por essa razão é sempre interessante 

prever genericamente no contrato mecanismos que permitem ao Poder Concedente se 

apropriarem de uma parcela das receitas acessórias, caso elas de fato se realizem, ainda 

que tais Receitas Acessórias não estejam previstas no plano de negócios originário.  

 

Por fim, pontua-se que as Receitas Acessórias podem ser consideradas como 

receitas cuja realização envolve altos riscos e, por isso, nem sempre devem compor as 

receitas utilizadas para cálculo do preço piso ou teto de referência para a licitação.  

 

4. QUADRO BÁSICO DE RESPONSABILIDADES 

 

Nas cláusulas contratuais deve ser estabelecido, de forma clara, como será 

efetuado o controle e acompanhamento da execução da concessão, prevendo, para além 

das cláusulas obrigatórias previstas no art. 5º da Lei n. 11.079/2004:  

 

PODER PÚBLICO PARCEIRO PRIVADO 

Gerenciamento global e fiscalização 

do contrato em estrita observancia e 

concordância aos dipositivos legais. 

Execução das obras e serviços 

contemplados no objeto. 

Compensar o parceiro privado por 

eventuais desocupações, 

remanejamentos e desapropriações 

necessárias para execução integral 

do objeto. 

Promover ações necessárias para 

implementar as desocupações, 

remanejamentos e desapropriações 

necessárias para implementação 

integral do objeto. 
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Assegurar ao parceiro privado a plena 

utilização dos espaços e instalações 

públicas afetas à parceria. 

Obedecer a legislação aplicável e as 

diretrizes previstas no contrato de 

concessão e anexos. 

Praticar as ações e adotar todas as 

medidas sob sua responsabilidade 

para a mitigação dos riscos previstos. 

Contratar todos os seguros 

necessários. 

Aplicar os dispositivos legais 

relativamente à execução do contrato. 

Observar o que determina o caderno 

de encargos anexo ao contrato e 

utilizar o bem conforme a sua 

destinação. 

Pagar à Concessionária as 

indenizações previstas na legislação 

aplicável e no Contrato de concessão, 

quando devidas, decorrentes das 

hipóteses de extinção da concessão 

para as quais a concessionária não 

tenha concorrido. 

Prever, nos contratos celebrados com 

terceiros, cujo objeto encontra-se 

integrado às atividades, que sejam 

observadas rigorosamente as regras 

do Contrato e demais disposições 

legais, regulamentares e técnicas 

aplicáveis. 

Acompanhar o cumprimento do 

cronograma de implantação e a 

execução dos serviços por intermédio 

de agente qualificado para tanto. 

Apresentar Cronograma de Execução 

das atividades pertinentes à 

Concessão e prestar os serviços de 

logística previstos. 

Preparar uma estrutura de gestão 

eficiente e adequada, sendo 

encorajada a resolução consensual 

de conflitos.  

 

Comprometer-se à resolução de 

eventuais controvérsias por 

intermédio de mecanismos 

consensuais.  
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5. MATRIZ DE RISCO 

 

 

LICITAÇÃO 

 

 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO 

 

ALOCAÇÃO  

 

MEDIDAS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

 

Licitação Deserta 

 

Estabelecimento de 

condições muito 

restritivas, ausência de 

garantias no tocante à 

viabilidade financeira, 

compartilhamento de 

riscos desproporcional 

 

Poder 

Concedente 

Previsão de condições  mais 

abrangentes para 

participação: Atestado de 

experiência em projetos 

semelhantes, com ênfase 

nas atividades de maior 

relevância; Demonstrativo 

de capacidade financeira 

compatível com a 

concessão; Divisão 

Razoável de Riscos para 

assegurar o equilíbrio 

econômico da concessão 

em casos cujo fator de risco 

não pode ser atribuído à 

concessionária. 
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Seleção de 

Propostas 

Inexequíveis  

 

Prepoderância na escolha 

norteada apenas pelo 

menor preço das 

propostas 

 

Poder 

Concedente 

Credenciais técnicas, 

econômicas e financeiras 

apresentadas na licitação; 

Exigência de documentação 

de habilitação como primeira 

etapa do processo; 

Apresentação de proposta 

Técnica para pontuação e 

classificação; 

Previsão no edital de que a 

licitante é responsável pela 

proposta comercial. 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO 

 

 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO 

 

ALOCAÇÃO  

 

MEDIDAS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

 

Erros de Projeto 

 

Necessidade de 

investimentos adicionais 

por previsão incorreta ou 

defeito no projeto 

 

Parceiro 

Privado 

Realização de visita 

técnica para que o 

proponente verifique 

diretamente a situação dos 

locais e defina obras e 
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serviços que entenda 

necessários; 

O particular responde pelo 

projeto, mas cabe ao 

Poder Concedente avaliar 

a conformidade de acordo 

com os critérios 

divulgados; 

Previsão contratual de 

cláusulas que 

regulamentem a transição 

ao término do contrato. 

 

Subdimensionamento 

de custos 

 

Ineficiência de pessoal; 

Custos regulatórios 

tributários e regulatórios 

 

Poder 

Concedente e 

Parceiro 

Privado 

 

Parceiro privado responde 

por eventual ineficiência no 

planejamento financeiro; 

Poder Concedente deve 

responder por restrições 

não conhecidas ou 

editadas posteriormente; 

Reequílibrio econômico-

financeiro. 

 

Imprevistos no 

cronograma de 

implantação 

 

Fatos supervenientes 

imprevisíveis que 

impeçam o cumprimento 

 

Parceiro 

Privado e 

 

Reequilíbrio Econômico-

Financeiro ou revisão do 
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do prazo ou aumentem 

os custos para conclusão 

da construção e reforma 

para uso pelo novo 

operador 

Poder 

Concedente 

cronograma de 

investimentos; 

Alocação do custo ao 

Poder Público se não tiver 

relação com a 

Concessionária; 

Fatos inevitáveis e 

irresistíveis afastam a 

responsabilidade do 

particular; 

Previsão de pagamento de 

indenizações por 

investimentos feitos e não 

amortizados pelo parceiro 

privado; 

Plano de seguros (danos e 

lucros cessantes).  

 

Inadequação das 

estruturas existentes 

 

Estruturas existentes 

mostram-se 

inadequadas para 

sustentar as novas 

melhorias e expansões 

 

 

Parceiro 

Privado 

Estudos técnicos do Poder 

Concedente acerca das 

condições da infraestrutura 

existente e 

disponibilização pública 

dos relatórios; 

Possibilidade do parceiro 

privado avaliar a situação 

da infraestrutura existente 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 30



 

 

 

31 

antes e ao longo da 

licitação; 

Construtor subcontratado 

especializado em lidar com 

esse tipo de risco. 

 

Restrições nos 

imóveis 

 

Existência de restrições 

urbanísticas que 

inviabilizem a 

implementação dos 

projetos idealizados ou 

limitem o potencial de 

ocupação de projetos 

associados, ex. 

patrimônio cultural e/ou 

tombado 

 

Poder 

Concedente 

Estudo e análise sobre as 

restrições urbanísticas 

aplicáveis a cada uma das 

estruturas que serão 

construídas/revitalizadas.  

Na hipótese de não ser 

possível a implementação, 

o contrato deverá ser 

revisto para adequá-lo às 

restrições existentes, 

devendo o Poder Público 

se responsabilizar por 

eventuais custos 

adicionais incorridos. 

 

Demora na aceitação 

e avaliação de 

projetos 

 

Demora na aceitação por 

parte do Poder 

Concedente sem motivo 

técnico justificado 

 

Poder 

Concedente 

Fiscalização constante da 

obra para reduzir risco de 

conhecimento de 

intercorrências apenas no 

final do cronograma. 

Considerar-se-á aprovado 

por decurso de prazo. 
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Alteração de 

diretrizes técnicas 

 

Decisão do ente público 

pela modificação de 

determinadas 

características do 

serviço 

 

Poder 

Concedente 

Elaboração cuidadosa do 

projeto, com aprovação 

antes do início. 

Recomposição da 

equação econômico-

financeira. 

 

 

Dificuldades de 

acesso e para 

obtenção de 

Autorizações e 

Licenças 

 

Atraso em razão da 

demora na emissão de 

autorizações porventura 

necessárias; 

impossibilidade ou 

dificuldade de acesso 

aos sistemas a serem 

transferidos pelo Poder 

Concedente 

 

Poder 

Concedente 

Realização de estudos 

para identificar e verificar 

os custos e condições para 

obtenção de licenças e 

autorizações; 

O Poder Concedente 

deverá apoiar a obtenção 

de licenças necessárias; 

Penalidades e multas se o 

atraso na obtenção for 

imputável à 

Concessionária. Inserção 

de cláusula isentando o 

particular por atrasos 

causados pela atuação de 

terceiros; 

Suspensão do prazo para 

término da implantação.  
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EXECUÇÃO 

 

 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO 

 

ALOCAÇÃO  

 

MEDIDAS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

 

Demanda 

 

Alterações bruscas na 

demanda estimada 

para o serviço.  

 

Poder 

Concedente e 

Parceiro 

Privado 

 

Reequilíbrio econômico-

financeiro. 

 

Caso Fortuito, Força 

Maior ou Fato do Príncipe 

 

Eventos imprevisíveis 

ou previsíveis, mas de 

consequências 

incalculáveis, que 

retardam o 

prosseguimento  

 

Poder 

Concedente e 

Parceiro 

Privado 

 

Particular deve assumir 

até o limite da cobertura 

do seguro no valor 

indicado no Contrato.  

Impactos superiores 

deverão ser assumidos 

pelo Poder Concedente. 

O Poder Concedente 

deverá estabelecer 

contingência para a 

prestação de serviço 

alternativo. 

   Definição de obrigação 

para exclusão do Poder 
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Passivo 

Trabalhista/Previdenciário/ 

Fiscal/Comercial 

Não cumprimento de 

obrigações, 

prejudicando o 

exercício das 

atividades, razões 

anteriores à 

concessão 

Parceiro 

Privado 

Concedente no tocante à 

qualquer 

responsabilidade 

solidária. 

 

Reincidência em índices 

baixos de desempenho 

 

Prestação do serviço 

em níveis 

inadequados 

 

Parceiro 

Privado 

Remuneração atrelada 

ao desempenho, por 

meio de índices 

previamente definidos.  

Exigência de qualificação 

técnica no edital.  

Previsão de penalidades 

em caso de reincidência. 

 

Obsolescência e inovação 

técnica e tecnológica 

 

O contratado pode 

não conseguir manter 

o serviço atualizado 

tecnologicamente; 

exigência de 

investimentos 

adicionais para 

prestação dos 

serviços com 

atualidade  

 

Parceiro 

Privado e 

Poder 

Concedente 

Eventual solicitação do 

Poder Concedente que 

envolva a incorporação 

de inovação tecnológica 

ou alteração unilateral 

nos indicadores de 

desempenho que gere a 

necessidade de 

atualização tecnológica, 

configurarão hipóteses 

de recomposição do 
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 equilíbrio econômico-

financeiro. 

 

Interface com rede pública 

utilizada para prestação 

do serviço 

 

Possibilidade de 

prestação inadequada 

no serviço na rede 

pública de forma que a 

baixa qualidade da 

prestação de serviço 

afetar a qualidade dos 

serviços prestados 

pelo Parceiro Privado 

 

Poder 

Concedente 

Especificação no contrato 

dos serviços a serem 

prestados pelo Poder 

Concedente. 

Isenção da 

responsabilidade do 

particular quando o 

descumprimento 

decorrer de causa 

atribuída ao ente público 

por não ter cumprido as 

suas obrigações.  

Sistema de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

Mudança Demográfica 

 

Mudança 

demográfica, social e 

econômica que afete a 

demanda pelos 

serviços 

 

 

 

Parceiro 

Privado 

Estudos sobre a 

demanda atual e os 

cenários de evolução da 

demanda, perfil sócio-

econômico da população 

usuária da Assistência 

Farmacêutica no Distrito 

Federal; 

Parceiro privado deve 

analisar a demanda pelo 
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serviço e sobre o perfil 

dos usuários do serviço. 

 

 

Segurança dos bens 

armazenados 

 

Furto e/ou roubo nos 

insumos 

armazenados. 

 

Parceiro 

Privado 

 

Cabe ao particular 

manter a segurança. 

 

Manipulação indicadores 

de desempenho 

 

Distorções na 

interpretação dos 

indicadores 

 

Poder 

Concedente 

Gestores especializados 

e qualificados no 

acompanhamento do 

contrato.  

Junta Técnica para 

mediação de conflitos, 

bem como para reduzir 

possibilidade de 

parcialidade na avaliação 

dos indicadores e 

relatórios. 

 

Burocratização  ou 

Judicialização excessiva 

 

Ações judiciais e 

medidas 

administrativas que 

impeçam, 

interrompam, 

suspendam ou 

causem a extinção da 

 

Parceiro 

Privado e 

Poder 

Concedente 

Sistema amigável de 

solução de controvérsias 

para maior celeridade e 

maior especialização 

julgadores. Decisões 

vinculantes. 
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concessão de forma 

recorrente e  

injustificada 

 

Regulatório legislativo e 

contratual 

 

Mudança de 

legislação ou 

regulamentação 

aplicável que enseje a 

modificação das 

especificações de 

serviço e o aumento 

dos custos; Alterações 

contratuais solicitadas 

pelo Poder 

Concedente fora do 

escopo 

 

 

 

Poder 

Concedente 

Criação, alteração ou 

extinção de tributos e 

encargos legais que 

venham a incidir sobre a 

prestação dos serviços 

objeto da Concessão 

após a data de entrega 

das propostas e que 

comprovadamente 

repercutam sobre o 

equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, 

implicarão a revisão dos 

valores da remuneração. 

Sistema de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

Penalidades 

desarrazoadas 

 

Sanções pecuniárias 

excessivas  

 

Parceiro 

Privado e 

Poder 

Concedente 

Procedimentos prévios à 

multa (ex. advertências). 

Permissão para atuação 

do particular previamente 

à aplicação de sanção. 

   Conjunto de proteção do 

particular, previsto no 
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Ação oportunista do ente 

público  

Inobservância do 

contrato em vários 

aspectos pelo Poder 

Concedente, que 

muitas vezes torna 

inviável o 

cumprimento do 

contrato pelo parceiro 

privado 

 

Parceiro 

Privado 

contrato, com a 

possibilidade de rescindir 

o contrato, exigir 

judicialmente 

indenizações, executar 

garantias de pagamento, 

requerer o equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

Mudança no controle da 

SPE 

 

Eventual mudança no 

controle pode resultar 

em redução da 

capacidade financeira 

ou técnica de executar 

o contrato 

 

Poder 

Concedente 

Alteração no controle 

depende da autorização 

prévia do Poder 

Concedente. Restrições 

à mudança de controle 

para reduzir o impacto da 

alteração no contrato. 

 

 

 

 

 

 

RISCOS FINANCEIROS 
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RISCO DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MEDIDAS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

 

Valores contratuais 

alterados, gerando 

elevação/redução de 

receitas 

 

Falta de retorno 

investimentos: 

variação cambial; álea 

econômica 

extraordinária; erro no 

Plano de Negócios 

apresentado; Receitas 

abaixo das projeções 

ou necessidade de 

antecipar  

investimentos 

 

Parceiro 

Privado e 

Poder 

Concedente 

Previsão de revisões 

Ordinárias e 

Extraordinárias. 

Fórmula de reajuste e 

regras de cálculo e 

periodicidade previamente 

determinadas no contrato.  

Recomposição do 

equilíbrio econômico-

financeiro. 

 

Inadimplemento do ente 

público 

 

Não pagamento, 

suspensão imotivada 

ou com falsa 

motivação dos 

pagamentos 

 

Parceiro 

Privado  

 

Garantias ofertadas pelo 

Poder Concedente. 

 Obrigações legais 

atinentes à 

responsabilidade fiscal. 

 

 

Aumento excessivo no 

custo dos insumos 

 

Elevação nos custos 

dos insumos utilizados 

em razão de fatores 

 

Parceiro 

Privado e 

Compartilhamento do 

risco com o Poder Público. 

Reequilíbrio econômico-

financeiro. 
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externos ao controle 

do particular, gerando 

custos extraordinários 

ou até mesmo 

inviabilizando a 

continuidade do 

contrato 

Poder 

Concedente 

 

Indisponibilidade de 

financiamento 

 

Capital para implantar 

o projeto, seja sob a 

forma de dívida ou de 

participação acionária, 

não disponível no 

mercado nos 

montantes e condições 

vislumbrados no 

projeto 

 

Parceiro 

Privado 

Projeto elaborado de 

modo que seja viável seu 

financiamento em 

condições disponíveis no 

mercado. 

Poder Concedente pode 

enviar antes da licitação 

os dados do projeto para 

instituições financeiras e 

solicitar que elas 

manifestem o interesse de 

financiar o projeto, e as 

condições nas quais 

estariam dispostas. 

 

Taxa de Juros 

 

Aumento das taxas de 

juros após o término da 

licitação e 

anteriormente ao 

 

Parceiro 

Privado 

Previsão no contrato de 

sistema para mitigação do 

risco, considerando que 

no contexto econômico 

atual as taxas de juros são 
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financiamento de longo 

prazo, de modo a 

inviabilizar o preço do 

serviço estabelecido 

no certame 

cadentes, ou de variações 

menores para cima. 

 

Insolvência SPE 

 

Interrupção do contrato 

pela decretação da 

falência da SPE 

 

Parceiro 

Privado 

Previsão de assunção de 

controle pelos 

investidores. Cessão de 

direitos da concessão e 

oneração de ações da 

SPE.  

Mecanismos de 

acompanhamento 

periódico da situação 

financeira da SPE pelo 

Poder Concedente.  

Procedimentos 

preventivos para 

intervenção antes da 

situação falimentar 

previstos no Contrato.  

Reversão dos bens 

reversíveis livres e 

desembaraçado. 

   Obrigação do Poder 

Concedente em indenizar 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 41



 

 

 

42 

Término antecipado do 

contrato 

Perda do investimento 

do parceiro privado e 

dos ativos em razão da 

extinção antecipada do 

contrato, por 

caducidade, 

encampação ou outra 

forma, sem 

correspondente 

indenização 

Parceiro 

Privado 

além do piso legal, com 

previsão de outras 

indenizações para dar a 

segurança ao parceiro 

privado e seus 

financiadores contribuindo 

para aumentar a 

competitividade do 

projeto. 
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MINUTA DO EDITAL 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/[•] 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretária de Estado de Saúde 

do Distrito Federal – SES/DF, torna público pelo presente Edital de Concorrência nº [•]/[•], 

os critérios e condições para seleção e contratação de Parceria Público-Privada – PPP, na 

modalidade de Concessão Administrativa, para a construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição. 

 

É permitida a participação de empresas nacionais, isoladamente ou reunidas em 

consórcio, sem limitação de participantes, e o critério de julgamento será o de Melhor 

Técnica e Menor Valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública, nos 

termos do art. 12, II, “a e b”, da Lei n. 11.079/2004. O Prazo Contratual será de 25 (vinte e 

cinco) anos contados da Publicação do Extrato do Contrato de Concessão no DO/DF. 

 

Os envelopes contendo a documentação necessária à participação na Licitação 

deverão ser entregues pelos interessados, impreterivelmente, no dia [•], até às [•]h, na [•], 

onde será realizada a Sessão Pública. 

 

A Sessão Pública terá início em [•], às [•]h, no endereço indicado acima. 

 

O Edital completo e seus Anexos estão disponíveis em via eletrônica e gratuita, no 
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sítio eletrônico da SES/DF: [site de divulgação do projeto]. 

 

O Edital também poderá ser obtido no endereço da SES/SP, na [•], no período 

compreendido entre [•] e [•], das [•]h às [•]h, mediante pagamento de R$ [•], pela versão 

impressa e R$ [•], pela edição em CD-R. 

 

A – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

A Concessão Administrativa, nos termos da Lei Distrital n. 3.792/2006, foi objeto de prévia 

autorização legislativa, publicada no DOE/DF, edição de [•]. 

 

B – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A SES/DF realizou Audiência Pública em XX de janeiro de 20XX, para apresentação do 

projeto à população, representantes das áreas técnicas pertinentes e demais interessados, 

com acesso a todas as informações e esclarecimentos pertinentes e garantido o direito de 

manifestação. À Audiência Pública foi garantida ampla divulgação no DOE/DF, edições de 

[•] e [•], na [•], jornal de grande circulação no Distrit Federal, nas edições de [•] e [•], assim 

como por via eletrônica, no sítio eletrônico da SES/DF: [•]. 

 

C - CONSULTA PÚBLICA 

Foi realizada Consulta Pública das minutas de Edital e Contrato de Concessão, conforme 

estabelecido pelo art. 10, V, da Lei Distrital n. 3.792/2006. A Consulta Pública teve início em 

[•] e término em [•], tendo-se concedido a oportunidade de qualquer cidadão ou demais 

interessados fornecer sugestões à PPP, cuja posição final está consolidada neste Edital. 

À Consulta Pública foi concedida ampla divulgação no DOE/DF, edições de [•] e [•], na [•], 

jornal de grande circulação no Estado do Distrito Federal, nas edições de [•] e [•], assim 

como por via eletrônica, no sítio eletrônico da SES/DF: 

. 
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D – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A presente Licitação é regida pelas regras constantes deste Edital e seus Anexos, assim 

como pela Lei Distrital de PPP e pela Lei federal de PPP. Subsidiariamente, também regem 

esta Licitação a Lei federal n. 8.666/93, a Lei Federal n. 8.987/95, assim como as demais 

normas vigentes sobre o tema. 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente Licitação é a seleção da melhor proposta para a contratação de 

Concessão Administrativa para construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição. O objeto da Concessão 

Administrativa incluirá: 

a) Construção, operação e manutenção do Centro de Distribuição de 

medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos, itens de nutrição 

e materiais; 

b) Adequação, modernização, operação e manutenção da infraestrutura 

de todos os equipamentos existentes do sistema em pauta, incluindo as 

Farmácias Satélite e as Farmácias Ambulatoriais dos Complexos 

Hospitalares; 

c) Operação da logística intra-hospitalar dos Complexos Hospitalares; 

d) Viabilização do sistema de transporte para medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos, itens de nutrição e materiais de 

Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar; 
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e) Recebimento, conferência, armazenamento, controle físico, 

fracionamento, separação, expedição, distribuição e transporte de 

medicamentos e itens de consumo adquiridos ou transferidos ao Distrito 

Federal; 

f) Gestão documental dos processos logísticos da assistência 

farmacêutica, imunização e outros insumos; 

g) Desenvolvimento e disponibilização de sistema de informações e 

monitoramento online, adequado às diferentes fases da cadeia de 

abastecimento da assistência farmacêutica. 

1.2. A prestação dos SERVIÇOS se dará em duas fases distintas a saber:  

a) FASE 1 - compreende o período entre a data de eficácia do contrato e a 

data de emissão de início das operações no Centro de Distribuição 

reformado. Nesta fase o Parceiro Privado (i) oferecerá instalações 

necessárias à prestação dos serviços iniciando-as de imediato de acordo 

com o Cronograma Geral dos Serviços, e (ii) dará início e concluirá a obra.  

b) FASE 2 – Nessa fase a SPE dará continuidade à prestação dos serviços 

no novo local devidamente reformado. 

1.3. A contratação da PPP se dará pela modalidade de Concessão Administrativa, pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) anos contados a partir da assinatura do Termo de Transferência 

Inicial, nos termos do Contrato de Concessão. 

1.4. O cumprimento do objeto contratual, cuja avaliação condicionará o pagamento da 

Contraprestação Mensal, será avaliado de acordo com os Indicadores de Qualidade e 

Desempenho do Parceiro Privado, detalhados no Anexo II ao presente Edital e nos termos 

das regras estabelecidas no Contrato de Concessão. 
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2. MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente Licitação será realizada na modalidade de Concorrência, nos termos do art. 

10, da Lei federal de PPP. 

2.2. Os atos desta Licitação observarão o quanto disposto no art. 12, II, “a”, III, “a e b‟, e IV, 

assim como as disposições do art. 13, todos da Lei federal de PPP, conforme as 

especificações deste Edital. 

 

3. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O Valor Estimado do Contrato de Concessão é de R$ 735.406.490,00 (setecentos e 

trinta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil e quatrocentos e noventa reais)7, 

correspondente ao somatório das contraprestações estimadas para o período contratual. 

3.2. O Valor Estimado do Contrato de Concessão poderá ser atualizado monetariamente, 

de acordo com a variação dos índices indicados, caso a Licitação se alongue por mais de 

12 (doze) meses após a publicação do Edital. 

3.2.1. Na hipótese do item 3.2 acima, todas as obrigações decorrentes do 

Edital e relacionadas ao Valor Estimado do Contrato de Concessão deverão 

acompanhar a variação realizada, garantindo-se aos Licitantes, conforme o 

caso, a possibilidade de complementação das garantias e/ou apresentação 

de documentação atualizada. 

3.2.2. É expressamente vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação nas documentações e propostas apresentadas pelos Licitantes, 

sendo certo que, na hipótese do item 3.2 acima, será permitido aos 

Licitantes, se o caso e mediante verificação da COMISSÃO, a atualização 

da documentação e a complementação das garantias prestadas. 

                                                           
7 Conforme detalhado no Caderno 2 – Modelo Econômico Financeiro. 
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4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO 

4.1. O Edital e seus Anexos, assim como toda e qualquer outra informação que for 

disponibilizada aos interessados poderão ser obtidos exclusivamente no sítio eletrônico da 

SES/DF: [] . 

4.2. Todos os documentos e informações disponibilizados pela SES/DF assim o serão única 

e exclusivamente para os fins desta Licitação, não sendo permitido aos interessados ou 

qualquer outro cidadão a divulgação ou utilização, mesmo que parcial, para qualquer outra 

finalidade não expressa neste Edital. 

4.2.1. A utilização indevida, inadequada ou diversa dos propósitos desta 

Licitação, assim como a obtenção de informações e documentos, por 

terceiros ou interessados, por qualquer meio que não seja a página 

eletrônica indicada acima, não gerará qualquer responsabilidade à SES/DF. 

4.3. A obtenção do Edital e seus Anexos não é condição de participação na Licitação, sendo 

certo que a participação na Licitação pressupõe a aceitação, pelo Licitante, de todos os 

termos e condições do Edital e seus Anexos, em especial a minuta do Contrato de 

Concessão. 

4.4. Os Licitantes e demais interessados são responsáveis pela análise, interpretação e 

compreensão da documentação e informações disponibilizadas pela SES/DF, devendo 

também arcar com todos os custos e despesas relativos à elaboração da proposta e 

participação na Licitação. 

4.4.1 Todo o material disponibilizado pela SES/DF aos interessados foi 

elaborado com rigor para a modelagem da PPP, a fim de corroborar na 

elaboração das propostas e na precificação da Concessão, não detendo 

qualquer caráter vinculativo ou produzindo qualquer efeito que possa 

culminar em responsabilidade da SES/DF. 
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5. DIVERGÊNCIAS 

5.1 Divergências que porventura existam na aplicação e/ou interpretação dos dispositivos 

relacionados à presente Licitação, resolver-se-ão da seguinte forma: 

5.1.1. Considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste Edital de 

Licitação, que prevalecerá sobre os demais documentos da Licitação, para 

os fins desta Licitação; 

5.1.2. Considerar-se-á, em segundo lugar, caso a divergência não seja 

solucionada com a redação deste Edital de Licitação, a redação da Minuta 

do Contrato de Concessão, Anexo deste Edital de Licitação, para os fins 

desta Licitação; 

5.2. Por fim, considerar-se-á a redação dos demais Anexos deste Edital de Licitação para 

solucionar quaisquer divergências, caso não solucionadas na forma dos itens acima. 

 

6. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

6.1 É facultado a qualquer cidadão ou pessoa jurídica interessada solicitar esclarecimentos 

complementares acerca do Edital. Neste caso, a solicitação deverá ser apresentada à 

SES/DF, até às [•]h de [•], em uma das seguintes formas: a) Correspondência formal 

impressa a ser protocolada no endereço da SES/DF, na [•], em dias úteis, entre às [•]h e às 

[•]h; ou b) Correspondência eletrônica, a ser encaminhada ao seguinte endereço de correio 

eletrônico: [•]. Neste caso, os questionamentos deverão ser apresentados em arquivo anexo 

e em formato PDF. 

6.1.1 Todas as solicitações de esclarecimentos deverão ser acompanhadas 

de identificação completa do solicitante, contendo, no mínimo e conforme o 

caso: (i) nome/razão social; (ii) nacionalidade/país onde sediado; (iii) 

profissão/objeto social; (iv) RG e CPF/CNPJ; (v) endereço; (vi) telefones e 

correio eletrônico para contato. 

6.2. Os esclarecimentos serão prestados pela SES/DF em sua página eletrônica. 
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6.3. A SES/DF se reserva ao direito de não responder às solicitações de esclarecimento 

que não observem as disposições do item 6.1 acima. 

6.4. Todas as correspondências, físicas ou eletrônicas, referentes ao presente Edital serão 

consideradas entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto se a entrega 

se der após as 18h (dezoito horas, horário de Brasília), mesmo que a correspondência seja 

eletrônica. 

6.4.1. As correspondências entregues após as 18h (dezoito horas, horário 

de Brasília) serão consideradas entregues, para todos os efeitos, inclusive 

para a conferência de tempestividade, no dia útil imediatamente posterior. 

6.5. Todos os esclarecimentos prestados pela SES/DF nesta Licitação constarão de ata, 

que será parte integrante deste Edital. 

6.6. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos pressupõe-se que 

os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para todos os atos a se 

cumprirem no âmbito da LICITAÇÃO, não restando direito para qualquer reclamação 

ulterior, dado que a participação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

 

7. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas em até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data marcada para recebimento dos envelopes, caso apresentadas por qualquer 

cidadão. Caso apresentadas por qualquer Licitante, as impugnações deverão ser 

protocoladas até o segundo dia útil antes da data agendada para recebimento dos 

envelopes. 

7.2. As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação e apresentar 

de forma clara as razões e os fundamentos do inconformismo. 

7.3. A impugnação ao Edital não implicará em qualquer efeito sobre a participação dos 

Licitantes na Licitação. 
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7.4. A Comissão Especial de Licitação decidirá de forma motivada sobre todas as 

impugnações tempestivamente apresentadas, sendo certo que no caso de decisões 

favoráveis à impugnação, estas somente implicarão na alteração de prazo para entrega dos 

envelopes quando implicarem na alteração do Edital e afetarem as condições para 

elaboração da proposta ou composição dos documentos necessários à participação na 

Licitação. Neste caso, o Edital deverá ser republicado, considerando as alterações, 

reiniciando os prazos nele previstos. 

 

CAPÍTULO II – DO REGULAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar desta Licitação, nos termos deste Edital, as pessoas jurídicas 

nacionais, isoladamente ou reunidas em Consórcio, de até 3 (três) pessoas jurídicas, que 

demonstrem cumprir com todos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

observadas as demais condições estabelecidas. 

8.2. Não poderão participar desta Licitação, isoladamente ou em consórcio: 

8.2.1. Pessoas físicas; 

8.2.2. Pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

8.2.3. Pessoa jurídica em cumprimento de pena de suspensão 

temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 

a Administração Pública; 

8.2.4. Pessoa jurídica da(s) qual(is) participe(m) seja a que título for, 

direta ou indiretamente, pessoa(s) que tenha(m) sido, no período de 180 

(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de publicação deste 

Edital, dirigente(s), servidor(es), ou ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) 

nos órgãos ou entidades contratantes desta PPP ou nos responsáveis pela 
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Licitação. 

8.2.4.1 Entende-se por entidade contratante desta PPP, a SES/DF. 

Entende-se por entidade responsável pela Licitação, a seguinte: SEPE. 

8.2.5 Pessoa jurídica que tenha sido condenada, por sentença transitada 

em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes 

ambientais, nos termos da Lei de Crimes Ambientais, ou que, por qualquer 

outra razão, lhe seja vedada a participação em licitações e/ou contratação 

com a Administração Pública. 

8.3. Para efeitos desta Licitação, será admitida a participação de entidades fechadas ou 

abertas de previdência complementar, instituições financeiras e/ou fundos de investimentos, 

isoladamente ou em consórcio. 

 

9. CONSÓRCIOS 

9.1. Os LICITANTES que se apresentem sob a forma de CONSÓRCIO deverão apresentar 

os documentos aqui exigidos, de todos os seus consorciados. 

9.2. Somente a habilitação técnica exigida poderá ser demonstrada pelo atendimento dos 

itens exigidos por um só CONSORCIADO, independentemente do percentual de sua 

participação no CONSÓRCIO.  

9.3. É permitida a soma de atestados para atingir os parâmetros indicados neste EDITAL, 

dentro dos limites da Lei e desde que não expressamente vetada pelo próprio EDITAL.  

9.4. O CONSÓRCIO deverá apresentar Termo de Compromisso de Constituição de 

Consórcio, público ou particular, compreendendo no mínimo, os seguintes requisitos:  

9.4.1 Indicação de empresa líder, que deverá responder pelo 

CONSÓRCIO perante a Administração do CPGI, respeitando o parágrafo 

primeiro do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.4.2 Procuração subscrita pelos representantes legais de cada 

CONSORCIADA nomeando a empresa líder como sua única e exclusiva 
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representante para o presente EDITAL; 

9.4.3 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder, renunciando à participação 

desta nesta LICITAÇÃO, sob a forma de proponente individual ou como 

integrante de outro CONSÓRCIO, sob pena de inabilitação; 

9.4.4 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder, de que responde 

solidariamente pelas demais integrantes do CONSÓRCIO por todos os atos 

praticados durante a fase de LICITAÇÃO e até a constituição da SPE e/ou 

encerramento do certame. 

9.4.5 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder,de que não procederá com 

alterações na composição do CONSÓRCIO até a celebração do 

CONTRATO de Concessão com a SPE por eles formada. 

9.5. A composição da SPE deverá observar as mesmas participações definidas no Termo 

de Compromisso de Constituição de CONSÓRCIO.  

9.6. Após a celebração do CONTRATO, a forma de eventual alteração na composição do 

CONSÓRCIO deverá se dar sempre dentro dos limites fixados pelo CONTRATO, e terá 

efetividade única e tão somente após devidamente comunicada e autorizada de forma 

expressa pelo PODER CONCEDENTE.  

9.7. O CONSÓRCIO poderá ser composto por até 03 (três) empresas. 

 

10. PROCEDIMENTO 

10.1 Aberta a Sessão, os interessados deverão apresentar 3 (três) envelopes devidamente 

lacrados e indevassáveis, identificados da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA [NOME DA LICITANTE] 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO [NOME DA LICITANTE] 
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ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

10.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

10.3 Os LICITANTES poderão estar representados em todas as sessões públicas por 

apenas um representante devidamente credenciado, que deverá se identificar no início de 

cada sessão pública.  

10.3.1. A ausência de representante em qualquer uma ou todas as sessões 

não implica em nenhum prejuízo à LICITANTE.  

10.4. Os envelopes serão abertos sempre em sessão pública, devidamente informada com 

pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência, quando então poderão ser rubricados pelos 

representantes credenciados presentes, e deverão ser rubricados pela COMISSÃO.  

10.4.1. Os envelopes não abertos na sessão também poderão ser 

rubricados pelos representantes credenciados presentes e deverão ser 

rubricados pela COMISSÃO.  

10.5. A análise dos documentos apresentados deverá se dar conforme os termos deste 

EDITAL, mediante ata ou relatório subscrito pela COMISSÃO, devidamente motivado. 

10.6. Em todas as sessões públicas de abertura de documentos será sempre assegurado 

aos LICITANTES presentes: (i) verificar a inviolabilidade dos lacres de seus envelopes e 

dos demais participantes, (ii) vistar e rubricar os documentos abertos, (iii) manifestar-se por 

seu representante devidamente credenciado, de forma ordeira, perante a COMISSÃO e (iv) 

requerer a inclusão de manifestações nas atas de sessões.  

10.7. O resultado de cada fase deverá ser comunicado por meio de publicação no Diário 

Oficial do [•]. 

10.8. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser 

protocolados no Protocolo da CPGI no prazo legal, das [HORARIO]. Deverão ser 

apresentados em 01 (uma) via, em papel impresso em 01 (uma) face, em papel timbrado 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 56



 

 

 

57 

da recorrente, tendo todas as suas folhas rubricadas e ao final assinadas pelo representante 

da LICITANTE, legalmente habilitado.  

10.8.1 Os recursos terão o efeito suspensivo tal qual previsto no artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93.  

10.8.2 Interposto o recurso, será comunicado às demais LICITANTES, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. 

10.9. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à COMISSÃO, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informados. Neste caso, a decisão final deverá ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.  

10.10. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

COMISSÃO Especial De Licitações, durante o prazo do recurso.  

10.11. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.  

10.12. Por ocasião da publicação da decisão do(s) recurso(s), poderá a COMISSÃO 

proceder com a convocação para a sessão de abertura dos envelopes relativos à fase 

seguinte.  

10.13. Os LICITANTES que foram inabilitados e/ou desclassificados, não poderão se 

manifestar na condição de LICITANTES nas sessões subsequentes a sua inabilitação e/ou 

desclassificação, mas poderão acompanhar o procedimento na qualidade de cidadão, como 

lhe assegura a lei.  

10.14. Os envelopes remanescentes dos LICITANTES inabilitados e/ou desclassificados 

ficarão à disposição para retirada dos mesmos junto a COMISSÃO pelo prazo de 5 (cinco) 

dias úteis após a divulgação do resultado de inabilitação/desclassificação.  

10.14.1. Findo o prazo fixado neste item, será a documentação remetida pelo 

correio, com aviso de recebimento, ao endereço do LICITANTE informado na 

carta de credenciamento ou documento de habilitação. 
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11. DA PROPOSTA TÉCNICA  

11.1. Os LICITANTES deverão apresentar sua PROPOSTA TÉCNICA para ser avaliada 

pela COMISSÃO, nos moldes do ANEXO MODELO DE APRESENTAÇAÕ DE PROPOSTA 

TÉCNICA e ANEXO DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. Os 

documentos deverão levar em consideração as informações e especificações constantes 

do EDITAL e seus ANEXOS.  

11.2. Na PROPOSTA TÉCNICA a exposição dos assuntos será objetiva, de modo a 

possibilitar a correta aplicação dos critérios de pontuação estabelecidos, bem como permitir 

a análise em profundidade das condições propostas para execução dos serviços licitados, 

da viabilidade do cumprimento de prazos e soluções, tanto técnicas quanto financeiras, bem 

como da qualidade da metodologia proposta. A PROPOSTA TÉCNICA deverá, ainda, 

guardar intimidade com a PROPOSTA DE PREÇO, ainda que nenhuma informação 

financeira deva ser fornecida nessa fase.   

11.3. O TERMO DE REFERÊNCIA contém elementos orientativos, e está acompanhado de 

um Plano de Negócios de referência que deve ser consultado pelas LICITANTES. A minuta 

de CONTRATO e o CADERNO DE ENCARGOS E OBRIGAÇOES DAS PARTES contém 

elementos que devem ser obrigatoriamente observados pelo LICITANTE na elaboração de 

sua PROPOSTA TÉCNICA.  

11.4. De forma a padronizar a apresentação da PROPOSTA TÉCNICA no padrão A4, fonte 

Arial, tamanho 12 e espaçamento entrelinhas de 1,5.  

11.4.1 Eventuais anexos com desenhos, gráficos, plantas, projetos de 

engenharia, ou outros que não componham o texto da PROPOSTA TÉCNICA 

poderão ser apresentados livremente.  

11.4.2 Poderão ser apresentados, em mídia eletrônica, arquivos de consulta 

expressamente referidos no texto, tais como planilha excel, plantas 

georreferenciadas etc.  
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11.5. As PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas e julgadas conforme os critérios do 

ANEXO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

12.1. A PROPOSTA DE PREÇO, acompanhada do Plano de Negócios, deverá ser 

elaborada conforme os ANEXOS Modelo de elaboração de PROPOSTA DE PREÇO e 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS.  

12.2. A PROPOSTA DE PREÇOS, emitida por computador ou datilografada, redigida em 

língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente assinada, como também rubricadas todas as folhas pelo LICITANTE ou seu 

representante, deverá indicar o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, em 

reais (R$) [•], por algarismo e por extenso.  

12.3. Em caso de conflito entre a expressão em algarismos e a expressão por extenso, 

prevalecerá esta última sobre a primeira.  

12.4. A data-base da PROPOSTA DE PREÇO deverá ser o dia de sua entrega, que será 

adotada também como data-base do CONTRATO. 

12.5. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ter por base todos os investimentos, tributos, custos 

e despesas necessários para a execução do CONTRATO, o volume de demandas e as 

tarifas aplicáveis com futuros reajustes, os riscos a serem assumidos pela LICITANTE em 

virtude da execução dos serviços, os valores a serem pagos a título de ressarcimento, o 

prazo da CONCESSÃO, os investimentos complementares (atualização dos 

equipamentos), a reversibilidade dos bens, as RECEITAS ACESSÓRIAS esperadas e as 

demais obrigações especificadas no CONTRATO.  

12.5.1. A PROPOSTA DE PREÇO é vinculante, irrevogável, irretratável e 

incondicional.  

12.5.2. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ainda guardar correlação com a 

PROPOSTA TÉCNICA apresentada pelo LICITANTE.  
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12.6. A PROPOSTA DE PREÇO deverá contemplar também os valores a serem pagos a 

título de ressarcimento aos autores dos estudos aproveitados em razão do PMI nº XX/XXXX, 

no total de [•]  

12.7. Havendo necessidade, a COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, promover 

diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e dados trazidos pelos 

LICITANTES nas PROPOSTAS DE PREÇO, inclusive para confirmar, se for o caso, a sua 

exequibilidade, ocasião em que poderá ser solicitada a apresentação das composições e 

respectivas justificativas técnicas que comprovem que as premissas, insumos, custos, 

despesas e demais elementos utilizados na composição dos valores apresentados são 

compatíveis com a execução do OBJETO do CONTRATO, com os parâmetros deste 

EDITAL e elementos da PROPOSTA TÉCNICA.  

12.7.1. A Proposta de Preço será formalizada pelo maior desconto percentual 

incidente sobre o valor máximo da contraprestação mensal a ser paga pela 

SES/DF ao Parceiro Privado, pela consecução do objeto da licitação. Os 

descontos percentuais deverão ser ofertados com, no máximo uma casa 

decimal e incidirão de forma linear sobre ambos os valores acima indicados. 

12.7.2. Se houver indícios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PREÇO 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 

efetuada diligência ou poderá ser concedido prazo para a comprovação da 

viabilidade dos preços constantes na proposta do LICITANTE, na forma do 

§3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.  

12.8. O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ou a falta de qualquer 

documento solicitado neste item acarretará a desclassificação do LICITANTE.  

12.9. Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS DE PREÇOS que: 

12.9.1. Não apresentarem os documentos exigidos de acordo com as formas, 

diretrizes, exigências e as condições estabelecidas neste EDITAL e em seus 
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ANEXOS, em especial no Modelo de Apresentação de PROPOSTA DE 

PREÇOS constante do ANEXO – Modelos e declarações;  

12.9.2. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada;  

12.9.3. Cuja PROPOSTA DE PREÇO não estiver redigida em Língua 

Portuguesa;  

12.9.4. Cuja PROPOSTA DE PREÇO não estiver totalmente expressa em 

reais (R$);  

12.9.5. Cujo valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA indicado na 

PROPOSTA DE PREÇO for superior a R$ [•] em conformidade com o disposto 

o artigo 40, X, da Lei nº 8.666/93;  

12.9.6. Que apresentar CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 

manifestamente inexequível, simbólica, irrisória ou de valor zero, incompatível 

com a execução do OBJETO do CONTRATO e elementos da PROPOSTA 

TECNICA;  

12.9.7. Cuja PROPOSTA DE PREÇO apresentar vício ou omitir qualquer 

elemento solicitado, inclusive impostos.  

1.10. O prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇO não deve ser inferior a 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da data de abertura do certame.  

12.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 

termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 

referidas, desde que não venham a causar prejuízos as demais LICITANTES.  

12.12. Erros no preenchimento de planilha e/ou dados apresentados não são motivos 

suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem 

a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 

suficiente paraarcar com todos os custos da contratação.  
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12.13. As alterações de que trata esse subitem serão submetidas à apreciação da 

COMISSÃO, coma devida anuência de todos os LICITANTES. 

12.14. O LICITANTE deverá apresentar dentro do envelope, anexo a proposta ou no 

conteúdo dela, a Declaração de Elaboração Independente da Proposta, conforme modelo 

constante do ANEXO – Modelos e Declarações do EDITAL, sob pena de desclassificação 

da PROPOSTA DE PREÇO.  

12.15. A atribuição das notas às PROPOSTAS DE PREÇO válidas (classificadas) será feito 

de acordo com os critérios abaixo relacionados:  

12.15.1 Para cada LICITANTE que tiver sua PROPOSTA DE PREÇO válida 

(classificada) a COMISSÃO atribuirá nota à sua PROPOSTA DE PREÇO (NP).  

12.15.2 Serão atribuídos valores entre 0 e 100 denotados por NP para avaliar 

as PROPOSTAS DE PREÇO das LICITANTES classificadas. Os critérios para 

a obtenção da NP serão como segue:  

NP = (Menor preço proposto/Preço Licitante) * 100  

Onde: NP = Nota da proposta de preço.  

Menor preço proposto = Menor valor da contraprestação classificada.  

Preço licitante = Preço proposto de contraprestação pela licitante que está 

sendo avaliada.  

12.16. Considerar-se-á a melhor PROPOSTA DE PREÇO a que atingir a maior nota, 

podendo haver – nesta fase do certame – empate. 

 

13. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A. Habilitação Jurídica 

13.1. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, 

devidamente registrado, acompanhado das alterações posteriores, 

caso não tenham sido acompanhadas da consolidação do 
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documento; 

13.1.2 Prova de eleição dos Administradores da Licitante, devidamente 

registrada no órgão competente, quando aplicável; 

13.1.3 Minutas do Estatuto Social da Sociedade de Propósito Específico; 

13.1.4 Quando a licitante for um fundo de investimento, deverá apresentar, 

adicionalmente, os seguintes documentos: (i) comprovante de 

registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 

Mobiliários; (ii) regulamento do fundo de investimento consolidado; 

(iii) comprovante de registro do regulamento do fundo de 

investimento perante o Registro de Títulos e Documentos 

competente; (iv) comprovante de registro do administrador e, se 

houver, do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de 

Valores Mobiliários; e (v) comprovação de que o fundo de 

investimento se encontra devidamente autorizado a participar do 

certame; 

13.1.5 Quando a Licitante for uma entidade aberta ou fechada de 

previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente, um 

comprovante de autorização expressa e específica quanto à 

constituição e funcionamento da entidade de previdência 

complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente. 

13.2. As minutas dos documentos constitutivos da SPE deverão refletir o entendimento entre 

os futuros acionistas e não poderão ser modificadas para a constituição da SPE, salvo com 

prévia e expressa anuência da SES/DF. 

13.3. No caso de participação via Consórcio, também deverá ser apresentado Compromisso 

de constituição de Sociedade de Propósito Específico. 

13.4. O Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico deverá estar 

assinado por todas as componentes do Consórcio e dispor, no mínimo, o seguinte: 
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13.4.1 Denominação, organização e objetivo da futura SPE; 

13.4.2 Qualificação das empresas compromissárias e distribuição das 

respectivas participações acionárias na futura SPE; 

13.4.3 Compromisso expresso de constituição, caso sagrem-se 

vencedores da Licitação, de Sociedade por Ações, segundo as leis 

brasileiras, com sede e administração no País, na cidade de São Paulo; 

13.4.4 Compromisso de constituição da SPE com capital social de, no 

mínimo, R$ [•] (•). Destes valores, os consorciados devem se comprometer 

que, no mínimo, 10% (dez por cento) deste valor estará integralizado antes 

da assinatura do Contrato de Concessão; 

13.4.5 Compromisso de que a SPE obedecerá a padrões de 

governança corporativa e adotará contabilidade e demonstrações 

financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, baseadas na Lei Federal n. 6.404/76, nas normas expedidas pelo  

Conselho Federal de Contabilidade – CFC e nas Interpretações, 

Orientações e Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

– CPC. 

13.4.6 Indicação da empresa líder, com expressa concessão de 

poderes para que a empresa líder seja a responsável pela realização de 

todos os atos que cumpram ao consórcio durante a Licitação, até a 

assinatura do Contrato de Concessão, inclusive com poderes expressos, 

irretratáveis e irrevogáveis, para concordar com condições, transigir, 

compromissar-se, assinar quaisquer papéis, documentos e instrumentos de 

contratação relacionados com o objeto desta Licitação; 

13.4.7 Previsão de responsabilidade solidária entre as empresas 

consorciadas no tocante ao objeto desta Licitação, assumindo 

integralmente todas as obrigações contidas na Proposta de Preço e no 
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Plano de Negócios apresentada pelo consórcio, bem como por todos os 

atos relacionados à Licitação, bem como os praticados pelo consórcio; e 

13.4.8 Indicação expressa de ao menos uma consorciada com atuação 

comprovada nas atividades de logística de produtos que necessitem de 

temperatura controlada. 

 

B. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

13.5 Os Licitantes deverão apresentar: 

13.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

13.5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

13.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos 

Federais e Dívida Ativa Federal), Estadual/Distrital (Tributos Estaduais e 

Dívida Ativa Estadual) e Municipal/Distrital (Tributos Mobiliários e Tributos 

Imobiliários) do domicílio ou sede do Licitante; 

13.5.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 

13.5.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

13.6. As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão 

consideradas o prazo de 30 dias. 

 

C. Qualificação Econômico-Financeira 
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13.7. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.7.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

13.7.2 Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Distribuidor Judicial da 

Comarca de onde a Licitante for sediada, com data de, no máximo, 90 

(noventa) dias anteriores à data de apresentação dos documentos e 

propostas; 

13.7.3 As sociedades anônimas deverão apresentar demonstrações 

contábeis por meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário 

Oficial [•], publicação em jornal de grande circulação, ou ainda, por meio de 

cópia autenticada; 

13.7.4 Os fundos de investimento, deverão apresentar, adicionalmente, 

Certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, 

expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede das mesmas, com data 

de até 90 (noventa) dias corridos anteriores a data de entrega dos 

envelopes. 

13.7.5 Prova de que, na data estabelecida para a entrega da documentação 

e propostas,  a   Licitante   possuía   patrimônio    líquido    de,    no    mínimo, 

R$ [•] ([•]). 

13.8. O balanço patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial ou outro órgão 

competente, estar acompanhado do relatório dos auditores independentes, quando 

legalmente exigido, e assinado pelo Representante Legal da Licitante e por Contador 

devidamente habilitado, e deverá ser acompanhado de declaração assinada pelo contador, 
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devidamente registrado no Conselho competente, e pelo responsável legal, calculando os 

seguintes índices: 

Liquidez Geral (LG): ILG =AC+RLP/PC+ELP = igual ou superior a 1,5 (um 

vírgula cinco);  

Liquidez Corrente (LC): ILC=AC/PC = igual ou superior a 1,5 (um vírgula 

cinco); 

Solvência Geral (SG): SG=AT/PC+ELP = igual ou superior a 1,5 (um vírgula 

cinco);  

Índice de Endividamento (IE): IE=PC+ELP/AT = igual ou inferior a 0,5 (meio 

ponto);  

Capital Social ou Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

valor estimado do Contrato. 

12.8.1 No caso de CONSÓRCIO, nos termos do artigo 33, III, da Lei Federal 

n. 8.666/93, o capital social mínimo exigido será acrescido de 30% (trinta 

por cento), sendo avaliado no conjunto das empresas que compõem o 

CONSÓRCIO, na proporção de sua respectiva participação. 

13.9. A habilitação e regularidade do Contador será comprovada mediante apresentação de 

Certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado onde registrado o profissional. 

13.10. Comprovação do recolhimento da garantia da proposta, conforme disposto neste 

Edital. 

13.11. Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem 

diminuição de sua capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira, 

apresentando o valor total de cada contrato e percentual executado;  

13.11.1 Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar 

Declaração neste sentido.  
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13.12. Demonstração, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que 

a licitante possui disponibilidade financeira líquida-DFL, igual ou superior ao valor total do 

orçamento do órgão licitante (DFL >= VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO ÓRGÃO 

LICITANTE), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a 

Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula DFL = (10 x PL) – VA, onde: 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;  

PL = Patrimônio Líquido;  

VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em 

andamento ou a iniciar, devidamente comprovados mediante balancete 

analítico. 

 

D. Qualificação técnica 

13.13. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.13.1 Atestado que comprove a captação de recursos de terceiros de, 

no mínimo, R$ [•] (•) para a realização de investimentos de longo prazo de 

retorno (acima de cinco anos) mediante financiamento, emissão de 

debêntures, criação de fundos de investimentos, emissão de ações, dentre 

outras operações similares; 

13.13.2 Prova de execução de atividades de logística, armazenamento e 

transporte de cargas, mediante a apresentação de atestado emitido por 

pessoa de direito público ou privado, com as seguintes especificações 

mínimas:  

a)  Armazenamento de medicamentos, imunobiológicos ou  

materiais laboratoriais sob controle de temperatura; 

b) Transporte de medicamentos ou materiais laboratoriais sob 

controle de temperatura; 

c) Gestão e operacionalização de Almoxarifado(s) de 
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medicamentos ou materiais laboratoriais, com itens sob controle de 

temperatura; 

d) Gestão e operacionalização de Almoxarifado(s) com valor de 

estoques correspondente a, no mínimo, 30% (trinta porcento) dos valores 

da posição de estoque da SES/DF. 

13.13.3 Prova de execução de abastecimento em cliente hospitalar de, no 

mínimo, R$ XX (XX) por ano. 

13.14. Prova de distribuição em domicílio de materiais de, no mínimo, XX entregas por mês 

mediante a apresentação de atestado emitido por pessoa de direito público ou privado; 

13.15. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gerenciamento de 

Armazém - WMS. 

13.16. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gestão de 

Transportes - TMS. 

13.17. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gestão de 

Relacionamento com Clientes. 

13.18. Para comprovação do valor exigido no item 12.14 será admitido o somatório de 

atestados, desde que as captações de recursos tenham sido realizadas num período 

máximo de cinco anos contínuos. 

13.19. Para atendimento (i) serão admitidos documentos, tais como contratos, cartas ou 

declarações de instituições financeiras, agências reguladoras ou Poderes Concedentes, 

conforme o caso, bem como demonstrações financeiras auditadas dos investimentos 

realizados ou outro documento que demonstre a experiência requerida. 

13.20. Para comprovação dos quantitativos exigidos será admitido o somatório de 

atestados. 

13.21. Os valores indicados nos atestados apresentados pela Licitante, para efeito de 

avaliação dos montantes relativos à realização de investimentos, quando apresentados em 
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moeda estrangeira, serão convertidos para o real pela taxa de câmbio para venda publicada 

pelo Banco Central do Brasil, na data de realização do empreendimento. 

13.21.1. Para  efeito  da  análise  do  atestado  a  Licitante  deverá  atualizar  

os valores constantes do mesmo, para o mês de recebimento das propostas, 

considerando para tanto, as condições de reajuste da Contraprestação Mensal 

constantes da minuta de Contrato de Concessão. 

13.22. A experiência exigida neste edital também poderá ser comprovada por meio de 

atestados emitidos em nome de empresa controlada, controladora e/ou coligada, nos termos 

definidos na Lei Federal n. 6.404/76, bem como de empresas sob controle comum, direta 

ou indiretamente, desde que todas essas situações sejam devidamente comprovadas e 

vigorem desde data anterior à da publicação do presente Edital. 

13.23. No caso de alterações societárias e de fusão, incorporação ou cisão de empresas, 

os atestados somente serão considerados se acompanhados de prova documental e 

inequívoca da transferência definitiva de acervo técnico. 

13.24. Os atestados a serem apresentados pelos Licitantes deverão ser fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do objeto atestado, devendo o 

atestado ser fornecido em papel timbrado do declarante, com identificação de seu 

representante legal e informações para eventual contato por parte da COMISSÃO. 

 

E. Declarações 

13.25. Junto com os demais Documentos de Habilitação, as Licitantes deverão apresentar 

as seguintes declarações: 

13.25.1 Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo 

VI deste Edital; 

13.25.2 Declaração de que Licitante não se encontra em processo de (i) 

falência, (ii) recuperação judicial ou extrajudicial (iii) liquidação judicial ou 
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extrajudicial, (iv) insolvência, (v) administração especial temporária ou (vi) 

intervenção, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital; 

13.25.3 Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 

Licitação, conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital; 

13.25.4 Declaração de regularidade quanto às normas relativas à saúde e 

segurança no trabalho, conforme modelo constante do Anexo X deste Edital; 

13.25.5 Declaração de ciência de que registros no CADIN impedem a 

contratação com o Poder Concedente, conforme modelo constante do Anexo 

XI deste Edital; 

13.25.6 Declaração, conforme modelo constante do Anexo XII deste Edital, 

de que o Licitante a) se sujeita a todas as condições do Edital; b) tem pleno 

conhecimento do objeto da Concessão; c) responde pela veracidade de todas 

as informações constantes da documentação e da proposta apresentadas; e 

d) recebeu todos os elementos componentes do presente Edital e que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento 

das obrigações objeto da Licitação, tendo considerado suficientes as 

informações recebidas para a elaboração da sua proposta. 

 

14. DA PROVA DE CONCEITO 

14.1. A primeira colocada na fase de lances será convocada a realizar Prova de Conceito 

(PoC), no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da suspensão da sessão pública 

do certame, para avaliar a compatibilidade do equipamentos oferecido com as 

especificações e as funcionalidades necessárias constantes do Anexo deste Edital.  

14.2. A Prova de Conceito (PoC) consistirá na aferição do atendimento dos requisitos e 

funcionalidades exigidas no Anexo e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes 

mediante indicação de representante(s) com antecedência mínima de 1 (um) dia útil da data 

de sua realização.  
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14.3. Será elaborado relatório com o resultado da Prova de Conceito (PoC), informando 

cada um dos requisitos e funcionalidades testados, se foi atendido ou não, além de 

eventuais observações cabíveis, bem como o resultado final indicando se o equipamento 

está aprovado, reprovado ou aprovado, mas com ressalvas.  

14.4. Caso o sistema seja aprovado, o licitante será declarado vencedor do processo 

licitatório. Caso o sistema seja reprovado, o licitante será desclassificado do processo 

licitatório.  

14.5. Caso haja aprovação com ressalvas, considerada assim aquela que possuir todas as 

funcionalidades, mas apresentar falhas em alguma delas durante a PoC, o licitante terá o 

prazo de 3 (três) dias úteis para proceder aos ajustes necessários na solução e disponibilizá-

lo para realização de testes confirmatórios. Caso os testes confirmatórios apontem que a 

falha não foi devidamente corrigida ou que o atendimento dos requisitos e funcionalidades 

não pôde ser confirmado, o licitante será considerado reprovado e desclassificado do 

processo licitatório.  

14.6. Serão divulgadas nos sítios eletrônicos a data de realização da Prova de Conceito 

(PoC), sendo facultado aos licitantes acompanhar sua realização.  

14.7. Todas as despesas decorrentes da participação ou acompanhamento da Prova de 

Conceito (PoC) serão de responsabilidade dos licitantes.  

 

15. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

15.1. Será procedida pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a abertura dos 

Envelopes "Proposta Técnica", sendo conservados intactos os Envelopes referentes à 

“Proposta Financeira" e “Documentos de Habilitação”.  

15.2. O julgamento das Propostas Técnicas, conforme inciso I do artigo 12 da Lei 11.079/04, 

tem como base o EDITAL – lei entre as partes, desclassificando-se as Propostas das 

LICITANTES que não atenderem os critérios mínimos nele fixados que assegurem uma 
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contratação tecnicamente adequada e alinhada ao princípio do interesse público, os quais 

não participarão das etapas seguintes. 

15.3. Em nova sessão pública, a ser convocada, após divulgados os resultados e observado 

o prazo de recurso de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, serão abertos os Envelopes “Proposta Financeira" das LICITANTES que tiveram suas 

Propostas Técnicas classificadas.  

15.4. Os Envelopes “Proposta Financeira" e “Documentos de Habilitação” das LICITANTES 

que não tenham suas Propostas Técnicas classificadas não serão abertos e serão 

devolvidos fechados, expirado o prazo de recurso do julgamento das Propostas ou de sua 

denegação, não sendo considerado o conteúdo desses. 

15.5. Uma vez feita a avaliação técnica das Propostas e sua classificação, a Comissão fará 

a convocação das LICITANTES para uma nova sessão pública, após divulgados os 

resultados da etapa técnica dos trabalhos e observado o prazo para interposição de recurso 

do julgamento das Propostas, ocasião em que serão abertos os Envelopes que contiverem 

as Propostas Financeiras das LICITANTES cujas Propostas Técnicas tenham sido 

classificadas. 

15.6. Na segunda etapa somente serão abertos os Envelopes contendo as Propostas 

Financeiras das LICITANTES cujas Propostas Técnicas tenham sido classificadas, sendo 

que os demais serão devolvidos fechados às respectivas LICITANTES, decorrido o prazo 

para interposição de recurso do julgamento das Propostas ou de sua denegação, não sendo 

consideradas as Propostas neles contidas. 

15.7. Com base no critério do menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração 

Pública, a Proposta a ser selecionada será aquela, respeitadas as regras fundamentais do 

EDITAL, que apresente o menor PREÇO. 

 

16. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  
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16.1. As Propostas e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, por pessoa 

credenciada, na data, hora e local estipulados na Introdução deste EDITAL. 

16.2. Os documentos de habilitação serão analisados segundos os critérios do presente 

EDITAL, sendo declarados inabilitados os LICITANTES que não apresentarem os 

documentos exigidos neste EDITAL no prazo de validade e/ou devidamente atualizados.  

16.2.1 Também serão declarados inabilitados os LICITANTES que 

apresentarem, dentro do envelope de documentos de habilitação, qualquer 

informação relativa à PROPOSTA DE PREÇO.  

16.2.2 Após a fase de habilitação, não caberá a desistência da proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO 

(conforme parágrafo 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).  

16.2.3 As complementações de insuficiências ou correções de caráter formal 

necessárias ao saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no 

curso do procedimento poderão ser realizadas, a critério da COMISSÃO, 

conforme estabelecido no artigo 12, IV, da Lei nº 11.079/04.  

16.2.4. Somente as PROPOSTAS TÉCNICAS dos LICITANTES habilitados 

serão abertas e analisadas.  

16.3. Os documentos de PROPOSTA TÉCNICA serão analisados segundo os critérios do 

presente EDITAL e ANEXO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA.  

16.3.1. Somente as PROPOSTAS DE PREÇO dos LICITANTES habilitados e 

classificados serão abertas e analisadas.  

16.4. Os documentos de PROPOSTA DE PREÇO serão analisados segundo os critérios do 

presente EDITAL.  

16.4.1. Somente as PROPOSTAS DE PREÇO que atenderem às exigências 

do EDITAL serão classificadas.  
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16.5. Ao fim do procedimento de análise das propostas, a COMISSÃO irá aplicar a fórmula 

prevista no item 5 deste EDITAL, identificando então a melhor proposta pelo resultado da 

fórmula de melhor técnica e preço. 

16.6. O resultado será então publicado no Diário Oficial do [•].  

16.7. Os LICITANTES poderão apresentar a documentação em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório ou publicada em órgão da Imprensa Oficial. Os 

documentos emitidos pela internet terão sua validade confirmada pela COMISSÃO. 

 

17. DOS PRAZOS DA LICITAÇÃO  

17.1. Na contagem do prazo estabelecido neste EDITAL, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 

17.2. Os prazos estabelecidos em dias, neste Edital e seus Anexos, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis. 

17.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente 

na SES/DF. 

 

18. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

18.1. Analisadas as propostas e declarado o vencedor pela COMISSÃO, considerado o 

julgamento ou decurso do prazo para recursos, o processo será encaminhado ao Secretário 

de Saúde, que poderá:  

(i) Determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver, no 

processo licitatório; 

(ii) Homologar o resultado da Licitação;  

(iii) Revogar a Licitação, se necessário, em função do interesse público, 

de forma motivada; 

(iv) Anular a licitação, se necessário e de maneira motivada, por vício 

comprometedor da legalidade do certame; 
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(v) Adjudicar o objeto da licitação, declarando por ato formal o seu 

vencedor. 

18.2. O Contrato resultante da presente Licitação será celebrado entre o Poder Concedente, 

representado pela SES/DF e o Adjudicatário.  

18.3. Adjudicado o objeto da Licitação, o Adjudicatário será convocado, mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado, para assinar o Contrato de Concessão, em até 60 

(sessenta) dias, prorrogáveis uma única vez por período adicional de 30 (trinta) dias, a 

critério do Poder Concedente.  

18.4. Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para assinatura do Contrato de 

Concessão, a ADJUDICATÁRIA deverá: 

18.4.1 Comprovar que prestou Garantia de Execução, nos termos, forma e 

valores da minuta do Contrato de Concessão;  

18.4.2 Comprovar que contratou os seguros, apresentando as respectivas 

apólices e comprovante de pagamento do prêmio, quando exigido; 

18.4.3 Demonstrar que constituiu a SPE, nos exatos termos da minuta 

apresentada pela Licitante na fase de análise dos Documentos de Habilitação, 

com a correspondente certidão da Junta Comercial competente, cópia do 

Estatuto Social com a chancela da Junta Comercial, bem como o respectivo 

comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

18.4.4 Comprovar que integralizou no capital social da SPE, em moeda 

corrente nacional, no mínimo, R$ [•] (•); 

18.4.5 Apresentar descrição da estrutura acionária e de gestão da SPE, 

contendo, no mínimo: (a) descrição dos tipos de ações; (b) acionistas e suas 

respectivas participações por tipo de ação; (c) indicação da composição 

societária da Concessionária, conforme aplicável, e de suas Controladoras, 

até o nível das pessoas físicas; (d) acordos de acionista da SPE, quando 

existentes; (e) identificação dos administradores, incluindo seus respectivos 
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currículos e dos órgãos da Administração da SPE; (f) compromisso com 

princípios de governança corporativa na gestão da SPE; e (g) identificação de 

Partes Relacionadas;  

18.4.6 Demonstrar que mantém todas as exigências de habilitação prevista 

neste Edital;  

18.4.7 Comprovar que realizou o pagamento devido ao ressarcimento dos 

estudos técnicos do projeto. 

18.5. Preenchidos todos os requisitos para a assinatura do CONTRATO, tanto pela 

adjudicatária quanto pelo PODER CONCEDENTE, será providenciada a sua assinatura e a 

respectiva publicação no Diário Oficial [•], quando o PODER CONCEDENTE poderá emitir 

a ORDEM DE INÍCIO e dar início ao período de CONCESSÃO no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis da assinatura do CONTRATO.  

18.5.1. Neste momento, o PODER CONCEDENTE deverá verificar a eventual 

ocorrência do interregno do prazo entre a data de entrega das propostas e a 

efetiva emissão da ORDEM DE INÍCIO, aplicando, se o caso, o reajuste 

previsto em CONTRATO para as revisões anuais, mantida como data base a 

da entrega das propostas. 

18.6. A recusa injustificada do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas, sem prejuízo da execução da garantia ofertada em proposta.  

18.6.1. O disposto neste item não se aplica aos LICITANTES convocados nos 

termos do artigo 64, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 

inclusive quanto ao preço.  

18.8. O Poder Concedente, em face do não comparecimento do Adjudicatário no prazo 

estipulado, poderá convocar os Concorrentes remanescentes, na ordem de classificação, 
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verificado o cumprimento de requisitos de habilitação, para assumir o Contrato de 

Concessão em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora.  

18.9. Após a assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá observar as 

diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão e obriga-se a manter, durante toda a sua 

execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação. 

 

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

19.1. Eventuais Recursos Administrativos deverão ser interpostos mediante petição 

devidamente fundamentada, dirigida à COMISSÃO, observando-se rito e demais 

disposições a respeito dos recursos nas disposições da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos.  

19.2. Os recursos deverão ser protocolados no endereço da SES/DF.  

 

20. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE 

20.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por 

ações, nos termos das Leis brasileiras, tendo por finalidade exclusiva a exploração do 

OBJETO da CONCESSÃO e devendo, ainda, estar sediada no Distrito Federal.  

20.2. O capital social mínimo para a constituição da CONCESSIONÁRIA será de R$ [•], nos 

termos do estabelecido em CONTRATO.  

20.3. A SPE não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu capital social 

abaixo do valor mínimo especificado no CONTRATO, sem prévia e expressa autorização, 

por escrito, do PODER CONCEDENTE.  

20.4. O estatuto social da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu objeto 

social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE.  

20.5. O exercício da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com o ano 

civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a ORDEM DE INÍCIO.  
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20.6. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade 

e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento e de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na legislação societária brasileira (Lei 

Federal nº 6.404/76 e alterações posteriores), em regras e regulamentações da CVM e das 

normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, nos termos do 

§3º do artigo 9º da Lei Federal nº 11.079/04.  

20.7. A SPE estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao disposto no 

CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, em especial a proposta, 

e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação municipal, estadual e 

federal. 

20.8. Durante o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar 

as informações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação, a SPE obriga-se a:  

20.8.1 dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 

cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e que possa constituir 

causa de intervenção, caducidade ou rescisão da CONCESSÃO. 

20.8.2 dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de toda e 

qualquer situação que corresponda a fatos que alterem de modo relevante o 

normal desenvolvimento da prestação dos serviços, apresentando, por escrito 

e no prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, 

se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou 

sanar os fatos referidos; 

20.8.3 apresentar ao PODER CONCEDENTE anualmente, um relatório 

auditado da sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a 

demonstração de resultados correspondentes.  

20.9. A SPE constituída pela LICITANTE vencedora poderá fazer jus a qualquer benefício 
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tributário, ou de qualquer natureza, conferido pelo PODER CONCEDENTE. 

 

21. GARANTIA DE PROPOSTA 

21.1. Deverá ser comprovada a prestação de Garantia de Proposta pela Licitante, no valor 

mínimo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  

21.2. A Garantia de Proposta poderá ser ofertada em uma das seguintes modalidades: (i) 

Moeda corrente nacional; (ii) Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional; (iii) Seguro-

garantia; (iv) Fiança bancária; ou (v) Combinação de duas ou mais das modalidades 

constantes dos itens (i) a (iv) acima.  

21.3. A Garantia de Proposta deverá ser prestada em benefício da SES/DF e terá prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data em que forem apresentados os 

documentos e propostas.  

21.4. É de integral responsabilidade dos Licitantes a prova de suficiência da Garantia de 

Proposta prestada para os fins desta Licitação.  

21.5. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser depositada 

no Banco [•], Agência [•], conta corrente nº [•], de titularidade da SES/DF, CNPJ/MF nº [•], 

em até 24h (vinte e quatro horas) antes da data marcada para recebimento dos documentos 

e propostas, sob pena de ineficácia da prestação da garantia.  

21.6. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Títulos da Dívida Pública do Tesouro 

Nacional, deverá ser prestada pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar onerados 

com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisição 

compulsória. Os Títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos.  

21.7. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia será 

comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia, acompanhada de 

comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de 
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Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

em nome da seguradora que emitir a apólice, e comprovada a contratação de resseguro, 

conforme obrigações legais.  

21.8. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser 

emitida por instituição bancária listada no último Relatório dos 50 (cinquenta) maiores 

Bancos – Critério de Ativo Total menos Intermediação, emitido trimestralmente pelo Banco 

Central do Brasil.  

21.9. Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta ou que prestarem em 

desacordo com as condições estabelecidas neste Edital serão declarados desclassificados 

da Licitação e terão sua documentação e propostas devolvidos pela CEL assim que 

encerrada a fase de credenciamento dos Licitantes. 

21.10. Encerrada esta Licitação, as Licitantes terão suas Garantias de Proposta devolvidas 

em até 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do Contrato de Concessão ou a 

contar da data em que formalizado o término da Licitação, caso o Contrato de Concessão 

não venha a ser assinado por qualquer Licitante.  

21.11. A Garantia de Proposta poderá ser executada: (i) Caso a Licitante não mantenha sua 

proposta durante o período de validade estabelecido; (ii) Caso a Licitante incorra em alguma 

conduta passível de penalização, nos termos da legislação aplicável, deste Edital e Anexos; 

ou (iii) Caso a Adjudicatária deixe de assinar o Contrato de Concessão por qualquer motivo 

a ela imputado.  

21.12. A Garantia de Proposta deverá ser apresentada dentro do Envelope N. 2. 

 

22. DO RESSARCIMENTO PELOS ESTUDOS REALIZADOS  

22.1 Em decorrência da análise e julgamento dos Estudos apresentados no âmbito PMI que 

desencadeou o presente projeto, o Licitante vencedor desta Licitação, caso não seja o 

próprio ofertante dos Estudos adotados, deverá, como condição para assinatura do Contrato 

de Concessão, realizar o ressarcimento das despesas incorridas para elaboração deste 
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projeto. 

 

23. DA OBRIGATORIEDADE DO ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE OU COMPLIANCE TAMBÉM À LUZ DA LGPD 

23.1. O Licitante, sob suas expensas, deverá ter implementado e em devida aplicação seu 

Programa de Integridade.  

23.2. A empresa que tenha implementado o Programa de Integridade deverá apresentar, 

no momento da contratação, declaração informando a existência desse programa, nos 

termos do art. 7º da Lei Distrital nº 6.112/2018.  

23.3. O Programa de Integridade a ser implantado consistirá no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes 

com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 

contra a Administração Pública do Distrito Federal, devendo o Programa de Integridade ser 

estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das 

atividades, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do 

referido Programa, visando garantir sua efetividade.  

23.4. Para se atestar a efetividade do programa de integridade poderão ser adotas ainda os 

seguintes meios: auditorias externas, a obtenção do Selo Pró-Ética por parte da contratada, 

concedido pelo Instituto Ethos, em parceria com a Controladoria-Geral da União e o 

Ministério da Transparência, ou a obtenção por parte da contratada da certificação ISO 

37001, específica para sistemas de gestão antissuborno. 

23.5. O Licitante também deverá atuar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (13.709/2018) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores 

sobre a matéria. Para tanto, deverá monitorar, por meios adequados, sua própria 

conformidade e a de seus colaboradores e sub operadores, com as respectivas obrigações 

de proteção de dados, mantendo controles de Segurança da Informação em ambiente 
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seguro e controlado/monitorado. 

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS  

24.1 A COMISSÃO poderá proceder com inspeções, auditorias e realizar ou determinar 

diligências a qualquer tempo, bem como valer-se de assessoramento técnico de terceiros 

contratados para este fim, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e 

registros oferecidos pelos Licitantes.  

24.2. Os Licitantes, sempre que solicitado, deverão disponibilizar para a COMISSÃO seus 

livros, registros contábeis e fiscais, quando houver necessidade de comprovação de dados 

para a correta avaliação, certificação e comprovação da situação financeira dos Licitantes, 

suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital.  

24.3. Os estudos e levantamentos prévios disponibilizados pelo Poder Concedente são 

meramente indicativos, sendo lícito aos Licitantes a realização de estudos próprios para a 

elaboração de suas Propostas.  

24.6. Qualquer modificação neste Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas.  

24.7. A apresentação das propostas implica aceitação plena e total das condições deste 

Edital.  

24.8. A qualquer momento, poderá o Poder Concedente ou a CEL, por despacho motivado, 

excluir do processo licitatório qualquer Licitante, caso tenha ciência de fato ou circunstância 

que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para participar desta 

Licitação.  
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Anexos do Edital 

 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

REDE LOGÍSCA DE MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS, VACINAS, SOROS, 

INSUMOS E ITENS DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL. 

 

Prezados Senhores, 

 

Pelo presente, o [LICITANTE], [QUALIFICAÇÃO], por seu representante legal, declara, sob 

as penas da legislação aplicável, que dispõe de capacidade para obter recursos financeiros 

suficientes ao devido cumprimento das obrigações de aporte de recursos próprios e de 

terceiros, necessários à consecução do objeto da Concessão Administrativa. Declara, além 

disso, que (i) contratou ou tem capacidade de contratar todos os seguros necessários à 

consecução do objeto da Concessão Administrativa e (ii) dispõe ou tem capacidade de 

obter os recursos para a integralização do capital social mínimo da SPE. 

 

[LOCAL], [DATA] 

 

 

[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA] 
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ANEXO - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. [•] 

 

A Empresa  , inscrita no CNPJ sob o nº. 

 , por meio de  seu(s)  representante(s) 

legal(is), Sr.   , portador da Carteira de 

Identidade nº. 

  e  do CPF/MF nº.  , DECLARA sob as penas de 

lei, que essa proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações: 

 

• ter sido declarada inidônea por ato do poder Público; 

• ter sido apenada com suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, nos últimos 2 (dois) anos; 

• Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

Comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação e da qualificação exigidas pelo edital. 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

LOCAL E DATA. 

 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO - DECLARAÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. 27 DA LEI Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 1999 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

 

(Nome). [•], inscrito no CNPJ, sediada [•], por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr.(a). [•], portador (a) da Carteira de Identidade nº [•] e do CPF nº [•], DECLARA, 

para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de daprendiz.  

LOCAL E DATA. 

 

 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

As Licitantes deverão obedecer ao roteiro e as orientações contidas neste Anexo para a 

elaboração do Plano de Negócios integrante da Proposta de Preços. 

O objetivo deste Anexo é a padronização dos Planos quanto à forma de apresentação e 

agrupamento dos temas a serem apresentados, de maneira eventuais avaliações pela 

Comissão de Licitação. 

As questões de forma e conteúdo deverão ser rigorosamente atendidas, já que objetivam 

propiciar à comissão a possibilidade de: 

 Avaliar a consistência do plano econômico-financeiro proposto; 

 Verificar a razoabilidade das estimativas realizadas pela Licitante. 

 

Na elaboração do Plano de Negócios a Licitante não deve considerar: 

 Qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município; 

 

A Licitante deve considerar, por ocasião da elaboração do Plano de Negócios: 

 O regime fiscal vigente na data de entrega das propostas; 

 

A Licitante deve expressar todos os valores em Reais (R$) constantes, referidos à data 

base da apresentação da proposta. 

 

O Plano de Negócios deve ser estruturado por Ano-Concessão, e deve considerar todos 

os encargos previstos neste Edital e seus Anexos, acompanhados de memória de 

cálculo, notadamente: 

 Dos valores dos investimentos, considerando os investimentos iniciais e as 

projeções ao longo de todo o contrato; 

 Cronograma Físico-Financeiro dos Investimentos Previstos; 

 Dos custos de operação e manutenção, ao longo de todo o contrato; 

 Dos valores de outras despesas consideradas ao longo de todo o contrato; 

 Do critério de depreciação e amortização dos investimentos; 
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 Dos tributos e impostos incidentes à luz da legislação vigente; 

 Dos valores necessários para a efetivação das garantias e dos seguros 

exigidos. 

 

Adicionalmente o Plano de Negócios deve apresentar: 

 

 O valor da contraprestação mensal e anual constante, da proposta da licitante; 

 O quadro com Demonstração de Resultados, ao longo de todo o contrato; 

 O quadro com Fluxo de Caixa, ao longo de todo o contrato; 

 

AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE NEGÓCIOS 

 

Serão desclassificadas as Propostas de Preços cujo Plano de Negócios não for 

apresentado.

ANEXO - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

À [•] 

 

Nos termos do Edital e seus Anexos, bem como das demais informações disponibilizadas 

no processo licitatório em epígrafe, com os quais esta Licitante concorda integralmente, 

apresentamos nossa Proposta Técnica. 

 

Declaramos, expressamente, que: 

 

1. A presente Proposta Técnica é composta por documentos válidos para 

todos os efeitos legais; 

2. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 

contratação estabelecidas no Edital em referência; 

3. Temos plena capacitação para a execução dos serviços objeto desta 

Concessão;  
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4. Temos pleno conhecimento do objeto licitado e das condições de 

execução dos trabalhos; 

5. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos 

contidos no Edital em referência. 

 

[LOCAL], [DATA] 

 

[ASSINATURA] 
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ANEXO – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

As Licitantes deverão obedecer ao roteiro e as orientações contidas neste Anexo para a 

elaboração de suas Propostas Técnicas. 

O objetivo deste Anexo é a padronização das Propostas quanto à forma de apresentação 

e agrupamento dos temas a serem apresentados, de maneira a facilitar o julgamento. 

A proposta Técnica deverá conter: 

 

 Número e data de emissão, responsável pela elaboração, telefone 

convencional/celular e e-mail;  

 Apresentação da Empresa  

 Conhecimento do Problema 

 Planejamento e Programação - Abordagem para a Prestação dos Serviços   

 Capacidade de Atendimento - Diferenciais da Contratada   

 

I. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

A partir da análise das características e especificidades do Poder Concedente e do seu 

papel no contexto no qual se insere, inclui as informações relevantes para a avaliação 

das condições que embasarão a proposta para a execução dos serviços e das atividades 

de apoio. Deverá envolver obrigatoriamente: 

 

a) Diagnóstico - análise crítica dos projetos e especificações, localização, 

dificuldades executivas, pontos críticos identificados e possíveis interferências; 

b) Compreensão do desafio e dos objetivos estabelecidos; 

c) Soluções Técnicas - qualificação e proposta de soluções técnicas e 

procedimentos executivos para a operação e gestão da Assistência Farmacêutica no 

Distrito Federal 

 

II. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 
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Inclui todas as informações relevantes para a exposição do planejamento e programação 

dos serviços a executar. Deverá envolver obrigatoriamente: 

 

a) Acompanhamento e Controle: descrever como pretende gerenciar a 

prestação de serviços, planejamento e programação dos serviços; 

b) Estratégia de melhoria contínua para a prestação de serviços: Mecanismos, 

softwares e hardware a serem considerados; 

c) Cronograma. 

 

III. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, quadros, gráficos, 

planilhas, diagramas, fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante deverá 

apresentar:  

 

a) Cases com referência: operações similares que representem experiências concretas, 

com a especificação do início de atendimento e do objeto do contrato ou do serviço 

prestado a cada um deles;  

b) infraestrutura, instalações e materiais que estarão à disposição do Poder Concedente; 

c) Organograma funcional da equipe: organograma até o nível de encarregado da 

equipe; 

d) Sistemática operacional de atendimento, meios e processos a serem adotados.  
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ANEXO – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

A COMISSÃO atribuirá as notas aos quesitos, sendo que a pontuação de cada item pode 

variar de 0 (zero) até o valor máximo de cada quesito. A soma do total das notas refletirá 

a qualidade da PROPOSTA TÉCNICA. Serão considerados como parâmetros: 

 

a) Bom (pontuação máxima do item): Serão considerados bons os tópicos 

apresentados cujos conteúdos abranjam, em toda a sua extensão, o assunto analisado, 

demonstrando pleno conhecimento do OBJETO, atestando o emprego dos 

equipamentos qualificados, contendo metodologias consolidadas e/ou inovadoras, de 

comprovada eficácia, com proposições estratégicas de intervenção para a realização dos 

serviços e sua consolidação, inclusive familiaridade com questões gerenciais, de 

planejamento, de garantia da qualidade e de segurança do trabalho; 

b) Regular (50% da pontuação do item): Serão considerados regulares os 

tópicos apresentados cujos conteúdos apresentem descrição técnica generalizada, sem 

o conhecimento específico para entendimento do problema e que não inovem as 

orientações já constantes do EDITAL e seus ANEXOS. 

c) Incorreto (25% da pontuação do item): Serão considerados incorretos os 

tópicos apresentados cujo conteúdo seja incompatível com as características técnicas 

ou sem o necessário atendimento as demandas dos serviços, ou que deixem de ser 

apresentados; 

d) Omitido (0 pontos): Serão considerados omitidos os subitens que deixem de 

ser apresentados. 

 

 

QUESITOS 

 

SUBQUESITOS 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 

PESO 

 

CONHECIMENTO DO 

PROBLEMA 

 

Diagnóstico 

 

10 

 

0,5 

 

Compreensão 

 

10 

 

0,5 
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Soluções Técnicas 

 

10 

 

1,00 

 

PLANEJAMENTO E 

PROGRAMAÇÃO 

Acompanhamento e 

Controle 

 

10 

1,00 

Estratégia para melhoria 

contínua 

 

10 

 

2,00 

Cronograma 10 0,5 

 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

Cases com referência 10 1,00 

Infraestrutura material 10 0,5 

Organograma equipe 10 0,5 

Sistemática operacional 

de Atendimento 

10 1,00 

TOTAL 100 

 

A COMISSÃO deverá apontar, em Relatório detido, de forma clara e concisa, os 

elementos e itens que considerou não atendidos para justificar as notas “Regular”, 

“Incorreto” e “Omitido”, sob pena de nulidade da decisão. 

 

Para cada um dos LICITANTES habilitados, a nota de sua PROPOSTA TÉCNICA (NT) 

corresponderá à soma dos pontos obtidos segundo os critérios citados acima, onde: 

 

NT é a nota da PROPOSTA TÉCNICA do LICITANTE. 

 

O resultado da classificação das propostas técnicas será divulgado mediante publicação 

no [•], salvo se presentes os prepostos de todos os LICITANTES na sessão de 

divulgação do resultado, quando a comunicação será proferida diretamente aos 

interessados sendo, então, lavrada a respectiva Ata, que será assinada obrigatoriamente 

por todos os prepostos e pelos membros da COMISSÃO. 

 

Considerar-se-á a melhor PROPOSTA TÉCNICA a que atingir a maior nota, podendo 

haver – nesta fase do certame – empate. 
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O Índice Técnico (IT) será determinado pelo quociente obtido entre a nota técnica da 

proposta avaliada (NTprop) e a nota técnica máxima (NTmax), de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

IT = Ntprop / Ntmax 

 

Onde: IT: Índice Técnico;  

NTprop: Nota Técnica Proposta;  

NTmax: Nota Técnica Máxima Igual a 100 pontos. 

 

Serão desclassificadas as propostas técnicas cujo índice técnico (IT) seja inferior a 0,60. 
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ANEXO – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Concorrência Pública nº [NÚMERO]. 

 

Prezados Senhores, 

 

Nos termos do Edital e seus Anexos, bem como das demais informações disponibilizadas 

no processo licitatório em epígrafe, com os quais esta Licitante concorda integralmente, 

apresentamos nossa Proposta de Preços para a construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logísca de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da secretaria de estado de 

saúde do Distrito Federal. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) Esta Proposta de Preços reflete a intenção desta Licitante e é vinculante, 

irrevogável, irretratável e incondicional; 

(ii) Para a elaboração desta Proposta de Preços a Licitante considerou todos os 

investimentos, tributos, custos e despesas necessários à execução do Contrato de 

Concessão; 

(iii) Na elaboração da Proposta de Preços esta Licitante tomou ciência, anuiu e 

considerou todos os riscos assumidos em eventual contratação, caso sagre-se 

vencedora desta Licitação; 

(iv) A Proposta de Preços considerou o prazo de 25 (vinte e cinco) anos da Concessão; 

(v) Todos os investimentos necessários, serviços e demais características da 

Concessão foram considerados, bem como as informações divulgadas foram suficientes 

para a apresentação desta Proposta de Preços. 

 

PROPOSTA DE CONTRAPRESTAÇÃO: 

 

Esta Licitante, cujos dados estão apresentados abaixo vem, por seu representante legal, 

apresentar a seguinte Proposta de Preços para os fins da Licitação em epígrafe: 
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R$ [•] (valor da contraprestação mensal por extenso) 

 

DECLARAMOS QUE: 

 

i) Manteremos válida esta proposta de preços pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data de entrega das propostas; 

ii) A proposta de preços ora apresentada foi elaborada de maneira 

independente pelo proponente, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial 

ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

iii) A intenção de apresentar a presente proposta de preços não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

iv) Não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não 

do referido certame; 

v) O conteúdo da proposta de preços ora apresentada não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

do GDF, antes da abertura oficial das propostas de preços. 

 

DADOS DA LICITANTE: 

Razão Social / Denominação do Consórcio: [•] 

CNPJ/MF (em caso de Consórcio, utilizar CNPJ/MF da empresa líder): [•] Composição 

Acionária / Participação Consorcial: [•] 

Empresa líder (quando aplicável): [•] Endereço: [•] 

Telefones de contato: [•] Representante da Licitante: [•] E-mail: [•] 

LOCAL], [DATA] [ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Propõe-se utilizar como base o Termo de Referência elaborado na esfera do Edital 

317/2020 publicado pela SES/DF conforme Descritivos constantes do Caderno 1 – Modelo 

Técnico, itens 13 a 17. 
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7.2. Contrato 

 

 Capítulo I – Disposições Gerais.............................................................................. 101 

 Cláusula Primeira – Legislação Aplicável............................................................... 101 

 Cláusula Segunda – Definições................................................................................ 102 

 Capítulo II – Da Concessão Administrativa...............................................................109 

 Cláusula Terceira – Do Objeto da Concessão Administrativa................................... 109 

 Cláusula Quarta – Do Prazo Contratual.................................................................... 110 

 Cláusula Quinta – Do Valor do Contrato.................................................................... 115 

 Cláusula Sexta – Regime de Bens da Concessão.................................................... 116 

 Cláusula Sétima – Dos Mecanismos para preservação da atualidade da prestação dos 

serviços.................................................................................................................. 118 

 Capítulo III – Principais Obrigações e Direitos das Partes........................................ 119 

 Cláusula Oitava – Principais Obrigações e Direitos do Parceiro Privado................... 119 

 Cláusula Nona – Principais Obrigações e Direitos do Poder Concedente................. 122 

 Cláusula Décima – Da Disponibilização dos Centros De Distribuição....................... 124 

 Cláusula Décima Primeira – Da Disponibilização das Farmácias.......................... 125 

 Cláusula Décima Segunda – Das Obras e Equipamentos dos Centros de 

Distribuição............................................................................................................ 126 

 Cláusula Décima Terceira – Das Adequações da infraestrutura e dos equipamentos 

nas Farmácias Satélite e nas Farmácias Ambulatoriais.......................................... 128 

 Cláusula Décima Quarta – Da Manutenção.............................................................. 130 

 Cláusula Décima Quinta – Da Gestão Documental................................................... 131 

 Cláusula Décima Sexta – Dos Serviços de Tecnologia da Informação..................... 131 

 Cláusula Décima Sétima – Do Licenciamento e da Gestão Ambientais.................... 133 

 Capítulo IV – Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato............................... 133 

 Cláusula Décima Oitava - Da Remuneração............................................................. 133 

 Cláusula Décima Nona – Do Pagamento da Remuneração...................................... 135 

 Cláusula Vigésima – Receitas Acessórias................................................................ 137 

 Cláusula Vigésima Primeira – Alocação De Riscos Parceiro Privado........................ 139 

 Cláusula Vigésima Segunda – Alocação De Riscos Poder Concedente....................142 

 Cláusula Vigésima Terceira – Recomposição do Equilíbrio Econômico-

Financeiro.............................................................................................................. 144 
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 Cláusula Vigésima Quarta – Reajuste do Contrato................................................... 148 

 Cláusula Vigésima Quinta – Revisões do Contrato................................................... 149 

 Cláusula Vigésima Sexta – Do desempenho do Parceiro Privado............................ 151 

 Cláusula Vigésima Sétima – Da Tributação.............................................................. 152 

 Capítulo V – Seguros e Garantias.............................................................................. 152 

 Cláusula Vigésima Oitava – Seguros........................................................................ 152 

 Cláusula Vigésima Nona – Garantias do Poder Concedente..................................  155 

 Cláusula Trigésima – Garantias Prestadas pelo Parceiro Privado............................ 157 

 Cláusula Trigésima Primeira – Garantias aos Financiadores.................................... 160 

 Capítulo VI – Do Parceiro Privado............................................................................ 160 

 Cláusula Trigésima Segunda – Da SPE................................................................... 160 

 Cláusula Trigésima Terceira – Da Transferência de Controle da SPE...................... 162 

 Cláusula Trigésima Quarta – Dos Atos dependentes de anuência prévia................. 165 

 Cláusula Trigésima Quinta – Da Responsabilidade Técnica......................................166 

 Cláusula Trigésima Sexta – Da Responsabilidade Patrimonial................................. 167 

 Cláusula Trigésima Sétima – Da Subcontratação e Terceirização............................ 168 

 Cláusula Trigésima Oitava – Financiadores........................................................... 170 

 Capítulo VII – Gestão e Fiscalização........................................................................ 172 

 Cláusula Trigésima Nona – Da Fiscalização............................................................. 172 

 Cláusula Quadragésima – Penalidades.................................................................... 174 

 Capítulo VIII – Intervenção....................................................................................... 178 

 Cláusula Quadragésima Primeira – Intervenção....................................................... 178 

 Capítulo IX – Extinção Da Concessão...................................................................... 180 

 Cláusula Quadragésima Segunda – Das Hipóteses de Extinção.............................. 180 
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 Cláusula Quadragésima Sexta – Rescisão............................................................... 186 
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 Cláusula Quadragésima Oitava – Extinção por Caso Fortuito ou Força 
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Minuta do Contrato 

 

CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) 

 

GDF, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ 

nº [NUMERO], neste ato representada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal – 

SES/DF, denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; E  

  

[EMPRESA], Sociedade de Propósito Específico – SPE, com sede à [ENDEREÇO], inscrita 

no CNPJ nº [NUMERO], neste ato representada por [IDENTIFICAÇÃO], Sr. [NOME], inscrito 

no CPF nº [NUMERO], doravante denominada simplesmente PARCEIRO PRIVADO.  

  

Considerando a HOMOLOGAÇÃO, OBJETO da LICITAÇÃO de que trata o EDITAL de 

Concorrência Pública nº [NUMERO], nos termos da Constituição Federal de 1988, da Lei 

Federal nº 11.079/2004 (Lei Federal de Parcerias Público-Privadas), Lei Federal nº 

8.987/1995 (Lei Federal sobre o regime de CONCESSÃO), e no que couber a Lei Federal 

nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais legislação em vigor, bem como o EDITAL e seus 

ANEXOS, autorizada a CONCESSÃO para construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, mediante as 

cláusulas e condições deste instrumento a seguir transcritas.  

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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1.1. Este Contrato é regido pelas regras aqui estabelecidas e de seus Anexos, assim como  

pela Lei Distrital de PPP e pela Lei Federal de PPP. Subsidiariamente, também regem este 

Contrato a a Lei federal n. 8.666/93, a Lei federal n. 8.987/95, assim como as demais 

normais vigentes e aplicáveis ao presente caso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DEFINIÇÕES 

 

2.1. Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposição expressa em contrário, os 

termos, frases e expressões listadas abaixo, quando utilizados neste Contrato e seus 

Anexos e redigidos com iniciais em letras maiúsculas, deverão ser compreendidos e 

interpretados de acordo com os seguintes significados:  

 

 Aceite de Produtos - Documento a ser emitido em toda ocasião em que houver a 

transferência de posse de Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde.  

 Acordo Operacional - Documento a ser apresentado pelo Parceiro Privado e 

submetido à aprovação da SES-DF.  

 Administração Pública - Órgãos ou entidades da Administração Pública direta e 

indireta, federal, estadual, do Distrito Federal e dos municípios.  

 Adequação do Plano de Seguros - Documento a ser apresentado ao Poder 

Concedente toda vez que o Parceiro Privado desejar alterar as coberturas e franquias dos 

seguros, bem como quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las às 

fases de desenvolvimento da Concessão.  

 Afiliadas - Pessoa ou entidade que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais 

intermediários, controle, ou seja, controlada por, ou esteja sob controle comum com uma 

determinada pessoa ou entidade.  

 Anexos - Conjunto de documentos, parte integrante deste Contrato, conforme relação 

contida na Cláusula Quarta.  
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 Área de Descarga - Área dos Complexos Hospitalares, disponibilizada ao Parceiro 

Privado, para que este possa realizar o descarregamento dos Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde e transferi-los às Farmácias Satélites e Ambulatoriais.  

 Área em Complexo Hospitalar - Área de determinado Complexo Hospitalar, 

disponibilizada ao Parceiro Privado, podendo compreender o local para instalação da 

Farmácia Satélite, Farmácia Ambulatorial ou Área de Descarga.  

 Assistência Farmacêutica Nos termos da Resolução nº 388 de 06 de maio de 2004 

do Conselho Nacional da Saúde, “trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a 

pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 

seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos 

produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da 

obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população”. 

 Avaliação de Desempenho - Avaliação do desempenho do Parceiro Privado na 

execução do objeto contratual, aferida automaticamente pela solução de informática a ser 

implementada pelo Parceiro Privado e aplicada mensalmente pelo Poder Concedente para 

apuração do valor mensalmente devido a título de Contraprestação Mensal. 

  Bens da Concessão - Conjunto de bens englobando tanto os Bens Reversíveis 

quanto os Bens não Reversíveis vinculados à Concessão.  

 Bens Reversíveis - Bens que serão revertidos ao Poder Concedente ao término do 

Contrato, relacionados no Anexo X.  

 Bloco de Controle - Grupo de acionistas da SPE que exerce poder de Controle sobre 

a Companhia.  

 CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  

 CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais, do Estado de São Paulo. 
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 Centros de Distribuição ou CDs - Centros a serem implantados em imóvel, conforme 

as características constantes do Anexo I, os quais deverão ser reformados, equipados, 

operados e mantidos pelo Parceiro Privado.  

 Comitê Gestor - Comitê a ser constituído pelo Poder Concedente e Parceiro Privado.  

 Concessionária - SPE, parte contratada do Contrato de Concessão. Termo 

equivalente a Parceiro Privado.  

 Contraprestação Mensal - Valor devido mensalmente pelo Poder Concedente ao 

Parceiro Privado pela execução contratual, de acordo com seu desempenho, nos termos do 

presente Contrato.  

 Contrato de Concessão - Contrato de Concessão para a construção de centro de 

distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logísca de 

medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal.  

 Contratada - Sociedade de Propósito Específico constituída pelo vencedor da 

Licitação, que firmou o presente Contrato com o Poder Concedente.  

 Controle - Para os efeitos aqui previstos, “Controle” (incluindo, quando com 

significados correlatos, os termos “Controladora” e “Controlada” ou palavras de significado 

similar) significa, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto com outras 

pessoas ou entidades, (i) a propriedade, no caso de uma empresa, de mais de 50% 

(cinquenta por cento) de suas ações ou cotas que tenham direito de voto ou, no caso de 

qualquer outra entidade, a propriedade da maioria de títulos representativos do direito de 

voto de tal entidade ou (ii) o poder de conduzir a gestão da pessoa ou entidade Controlada, 

seja por meio de voto, contrato, acordo de acionistas ou qualquer outro meio.  

 Controle Compartilhado - Para os efeitos aqui previstos, significa o exercício do 

Controle por pelo menos 2 (dois) acionistas, em conjunto.  

 Controle Negativo - Significa, para os efeitos deste Contrato, o direito de veto, detido 

por um ou mais acionistas, em relação a determinadas deliberações ou temas que possam 

interferir diretamente na gestão da sociedade, tais como as matérias constantes do art. 122 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 104



 

  

105 

da Lei Federal n. 6.404/1976.  

 Controvérsia Toda e qualquer divergência entre o Poder Concedente e o Parceiro 

Privado ao longo do Prazo da Concessão.  

 Data da Assinatura do Contrato - Data de assinatura do presente Contrato, isto é [•].  

 Desmobilização - Procedimento a ser realizado a fim de possibilitar a reversão dos 

Bens Reversíveis e manter a adequada prestação dos serviços.  

 Edital - O Edital de Licitação da Concorrência Internacional nº [•] e todos os seus 

Anexos.  

 Equipe de Transição - Equipe a ser definida pelo Poder Concedente para fins de 

auxiliar o Parceiro Privado durante a Fase de Transição.  

 Evento de Desequilíbrio - Evento, ato ou fato, que desencadeie desequilíbrio 

econômico-financeiro ao presente Contrato.  

 Farmácias Ambulatoriais - Unidade que realiza a dispensação de medicamentos e 

materiais e orientação farmacêutica aos pacientes ambulatoriais dos Complexos 

Hospitalares.  

 Farmácias Satélite - Unidade que realiza a distribuição de medicamentos para 

atendimento do paciente internado no Complexo Hospitalar. 

 Fase de Transição - Fase na qual o Parceiro Privado deverá implantar os CD’s, 

adequar a infraestrutura e instalar/adequar as Farmácias Ambulatoriais, Farmácias Satélites 

e as Áreas de Descarga. 

 Financiadores - Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências 

multilaterais, agências de crédito à exportação, agentes fiduciários, administradores de 

fundos ou outras entidades que concedam financiamento ao Parceiro Privado ou 

representem as partes credoras nesse financiamento.  

 Garantia de Execução - Garantia do fiel cumprimento das obrigações do Contrato de 

Concessão, a ser mantida pelo Parceiro Privado, em favor da SES-DF, nos montantes e 

nos termos definidos na minuta do Contrato de Concessão. 
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 Indicadores de Qualidade e Desempenho ou Indicadores de Desempenho - Conjunto 

de parâmetros, medidores da qualidade dos serviços prestados no cumprimento do objeto 

deste Contrato, influenciando diretamente no cálculo da Contraprestação Mensal.  

 Inventário de Bens Reversíveis da Concessão - Inventário dos Bens Reversíveis a 

ser mantido pelo Parceiro Privado durante o Prazo da Concessão.  

 IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

  Junta Técnica - Comissão composta na forma estabelecida neste Contrato para 

solucionar divergências técnicas e questões relativas aos aspectos econômico-financeiros 

do Contrato, durante o Prazo da Concessão.  

 Licenças ambientais - Licenças a serem expedidas pelos órgãos ambientais. 

 Licitação - Concorrência nº [•], promovida pela SES/DF para contratação de PPP na 

modalidade de Concessão Administrativa, regida pelo Edital e pelas demais normas 

aplicáveis.  

 Licitante Vencedor ou Consórcio Vencedor Empresa ou Consórcio de Empresas 

declarado vencedor e adjudicatário da Concorrência n° [•].  

 Logística IntraHospitalar - Procedimentos de logística a serem executados pelo 

Parceiro Privado nos Complexos Hospitalares.  

 Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde Itens tais como: medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos, itens de nutrição e materiais, que deverão ser 

adquiridos pela SES-DF.  

 Notificação de Prorrogação - Manifestação de interesse na prorrogação do Prazo da 

Concessão a ser elaborada pelo Parceiro Privado com, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

de antecedência do advento do termo contratual. 

 Notificação de Transferência de Controle - Solicitação feita pelo Parceiro Privado à 

SES-DF para a Transferência de Controle da SPE.  

 Parceiro Privado - Concessionária, parte contratada do Contrato de Concessão, 
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incumbida da execução do objeto contratual. Deverá observar o conceito de SPE e os 

demais termos e condições do Edital e do Contrato de Concessão.  

 Parceria Público-Privada ou PPP - Modalidade contratual regida pela Lei Federal nº 

11.079/04, bem como demais disposições a respeito. 

 Pareceres Definitivos - Pareceres emitidos pela Junta Técnica sobre questões 

submetidas pelo Poder Concedente ou pelo Parceiro Privado, de maneira definitiva. 

 Partes - Poder Concedente e Parceiro Privado.  

 Período de Investimentos - Período no qual o Parceiro Privado deverá implantar os 

CD’s, adequar a infraestrutura e instalar/adequar as Farmácias Ambulatoriais, Farmácias 

Satélites e as Áreas de Descarga. Com o encerramento deste período, o Parceiro Privado 

deverá iniciar a Operação.  

 Plano de Desmobilização - Documento a ser elaborado pelo Parceiro Privado 

dispondo sobre processo de desmobilização para viabilizar a reversão dos Bens 

Reversíveis ao final da Concessão Administrativa e manter a adequada prestação dos 

serviços, sem interrupções.  

 Plano de Negócios - Conjunto de informações, projeções e análises econômico-

financeiras, apresentado pelo Parceiro Privado em Licitação, cobrindo todo o Prazo de 

Concessão, bem como todos os elementos financeiros relativos à execução do Contrato. 

 PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse n. 002/2019 - SEPE 

 Poder Concedente ou Contratante - O Distrito Federal, representado neste ato pela 

Secretaria de Saúde – SES-DF.  

 Prazo Contratual ou Prazo da Concessão - Prazo pelo qual permanecerá vigente o 

Contrato de Concessão, contado a partir da publicação do extrato do Contrato de 

Concessão no DO.  

 Procedimentos Operacionais Padrão - Descrição detalhada de todas as operações 

necessárias para realização de uma atividade, ou seja, é um roteiro padronizado para 

realizar uma atividade.  
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 Processos Logísticos - Processos a serem desenvolvidos pelo Parceiro Privado. 

 Projeto Básico - Conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo 

de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas características 

básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a 

estimativa de seu custo e prazo de execução.  

 Projeto Executivo - Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra.  

 Projeto de Engenharia - Conjunto de elementos que descreverão a obra a ser 

realizada pelo Parceiro Privado.  

 Proposta de Preço - Proposta de preço ofertada pelo Parceiro Privado na Licitação, 

contemplando o valor da Contraprestação Mensal devida pelo Poder Concedente ao 

Parceiro Privado pela execução do objeto deste Contrato.  

 Receitas Acessórias - receitas percebidas pelo Parceiro Privado que não compõem 

a contraprestação mensal. 

 Relatório de Avaliação de Desempenho - Relatório contendo a avaliação de 

desempenho do Parceiro Privado na consecução do objeto do Contrato. 

 Serviços - Os serviços objeto desta Concessão, descritos no Anexo X.  

 SES/DF - Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. 

 Sistema Integrado - Sistema de TIC, cujas funcionalidades estão descritas no Anexo.  

 Sociedade de Propósito Específico ou SPE - Sociedade constituída na forma de 

Sociedade por Ações, pelos Licitantes vencedores da Licitação, como condição precedente 

à assinatura do Contrato de Concessão, Parceiro Privado para fins deste contrato.  

 SUS - Sistema Único de Saúde, nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 

196 e seguintes, assim como a Lei nº 8.080/90.  

 Termo de Fiscalização Documento contendo registro das ocorrências apuradas nas 

fiscalizações porventura realizadas nos CD’s, Farmácias Ambulatoriais e Satélites, que a 

SES-DF poderá encaminhar ao Parceiro Privado.  
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 Termo de Transferência Inicial - Documento contendo a relação dos Bens 

Reversíveis, relativos às Áreas nos Complexos e aos CD’s, transferidos pelo Poder 

Concedente ao Parceiro Privado antes do Período de Investimento. Este documento 

formalizará o início da contagem do Prazo da Concessão e demais prazos contratuais, 

assim como a transferência dos imóveis, livres e desembaraçados, para a adequação das 

Áreas pelo Parceiro Privado.  

 Transferência de Controle - Efetiva substituição onerosa de quem, individualmente 

ou em Bloco, exerça o Controle da SPE.  

 TIC - Serviços e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Unidades de Consumo Pontos finais de entrega de Medicamentos e Produtos de Interesse 

à Saúde.  

 Valor do Contrato Valor do Contrato estabelecido na Cláusula X. 

 

CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

3.1. Constitui objeto do presente Contrato a Concessão Administrativa a construção de 

centro de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede 

logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição 

da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos das disposições deste 

Contrato. 

3.1.1. Sem prejuízo do Conteúdo do Anexo I deste Contrato, inclui-se no objeto contratual, 

descrito na Cláusula 5.1 acima, o seguinte: 

h) Construção, operação e manutenção do Centro de Distribuição de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos, itens de nutrição e materiais; 
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i) Adequação, modernização, operação e manutenção da infraestrutura de todos os 

equipamentos existentes do sistema em pauta, incluindo as Farmácias Satélite e as 

Farmácias Ambulatoriais dos Complexos Hospitalares; 

j) Operação da logística intra-hospitalar dos Complexos Hospitalares; 

k) Viabilização do sistema de transporte para medicamentos, hemoderivados, vacinas, 

soros, insumos, itens de nutrição e materiais de Assistência Farmacêutica 

Ambulatorial e Hospitalar; 

l) Recebimento, conferência, armazenamento, controle físico, fracionamento, 

separação, expedição, distribuição e transporte de medicamentos e itens de 

consumo adquiridos ou transferidos ao Distrito Federal; 

m) Gestão documental dos processos logísticos da assistência farmacêutica, 

imunização e outros insumos; 

n) Desenvolvimento e disponibilização de sistema de informações e monitoramento 

online, adequado às diferentes fases da cadeia de abastecimento da assistência 

farmacêutica. 

3.2. A especificação dos objetos acima referidos está detalhada no Anexo I deste Contrato. 

3.3. Pela realização do objeto contratual, o Parceiro Privado terá direito de receber uma 

Remuneração, integralmente desembolsada pelo Poder Concedente, nos termos do 

Capítulo X deste Contrato. 

 

CLÁUSULA  QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL 

 

4.1. O prazo desta Concessão Administrativa será de 25 (vinte e cinco) anos, contados da 

celebração do Termo de Transferência Inicial entre as Partes. 

4.2. O Prazo da Concessão poderá ser prorrogado, consideradas todas as eventuais 

prorrogações realizadas em sua vigência, por, no máximo, 10 (dez) anos, sempre 
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mediante ato justificado do Poder Concedente, observadas as condições estabelecidas 

neste Contrato. 

4.3. Sem prejuízo das disposições acima, a prorrogação contratual somente poderá 

ocorrer se atendidas as seguintes condições, conjuntamente: 

(i) Manifestação de interesse na prorrogação, por parte do Parceiro 

Privado, mediante envio da Notificação de Prorrogação com, no 

mínimo, 36 (trinta e seis) meses de antecedência ao advento do termo 

contratual; 

(ii) Demonstração da viabilidade econômico-financeira do período de 

prorrogação da Concessão; 

(iii) Revisão dos Indicadores de Desempenho para prestação de serviços 

pelo Parceiro Privado, em função das condições verificadas no 

momento da prorrogação e os ganhos de eficiência na prestação dos 

serviços auferidos ao longo do Prazo da Concessão; 

(iv) Previsão de novos investimentos ou atividades, conforme necessidade 

e pertinência com o objeto contratual original e observados os limites 

legais; 

(v) Prova de que o Parceiro Privado, na prestação de serviços, não obteve 

Avaliação de Desempenho inferior a 80% (oitenta por cento) na média 

de todas as avaliações realizadas nos últimos 3 (três) anos do Prazo 

da Concessão; 

(vi) Ter o Parceiro Privado apresentado ao Poder Concedente, Plano de 

Desmobilização de que trata a Cláusula X deste Contrato. 

4.4. As condições estabelecidas na Cláusula X constituem os requisitos mínimos 

necessários à prorrogação contratual, sem os quais esta ficará expressamente 

prejudicada. No entanto, tais condições não vinculam o Poder Concedente à prorrogação 
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contratual, dependendo de ato motivado na conveniência, oportunidade e no interesse 

público para consumação da prorrogação deste Contrato. 

4.4.1 Cumpridas todas as condições para prorrogação deste Contrato, o Poder 

Concedente terá 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, para deliberar 

sobre a prorrogação do Contrato, a contar da data de cumprimento da última das 

condições adimplida. 

4.5. O Prazo da Concessão poderá ser alterado, seja para majorá-lo ou para reduzi-lo, 

com o propósito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 

observadas as disposições da Cláusula Trigésima. 

4.6. Não obstante as demais disposições deste Contrato, considerar-se-ão os seguintes 

prazos para a verificação do andamento contratual: 

(i) Prazo limite para apresentação do Acordo Operacional pelo Parceiro 

Privado: [•]; 

(ii) Prazo limite para o Parceiro Privado apresentar ao Poder Concedente 

informações completas acerca dos imóveis nos quais pretende 

disponibilizar os CD’s: [•] 

(iii) Prazo limite para o Parceiro Privado comprovar a disponibilização dos 

imóveis nos quais operará os CD’s: [•] 

(iv) Prazo limite para conclusão das adequações na infraestrutura dos CD’s: [•]; 

(v) Prazo limite para conclusão das adequações na infraestrutura das 

Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite nos Complexos 

Hospitalares: [•]; 

(vi) Prazo limite para início da Operação Integral do Sistema: [•]. 

4.7. Em até 30 (trinta) dias contados da publicação do extrato do Contrato no DOE/DF, o 

Parceiro Privado deverá apresentar sua proposta de Acordo Operacional ao Poder 

Concedente. 

4.7.1. O Acordo Operacional será apresentado na forma de um seminário, cuja data, local 
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e horário serão informados pelo Parceiro Privado ao Poder Concedente com, no 

mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à realização do seminário. 

4.7.2. Todos os custos incorridos para a realização do seminário de apresentação do 

Acordo Operacional serão arcados única e exclusivamente pelo Parceiro Privado. 

4.7.3. Em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do Acordo Operacional, o Parceiro 

Privado deverá apresentar versão escrita de suas propostas ao Poder Concedente, 

que terá 30 (trinta) dias para se manifestar, contados da data de efetivo recebimento 

das versões física e eletrônica (em arquivo editável) do(s) documento(s). Caso o 

Poder Concedente não se manifeste no prazo fixado nesta Cláusula, considerar-se-

á aprovado o Acordo Operacional. 

4.7.4. Após a manifestação do Poder Concedente quanto ao conteúdo do Acordo 

Operacional proposto pelo Parceiro Privado, as Partes terão 30 (trinta) dias para 

chegar a um acordo quanto aos termos a serem aprovados para o Acordo 

Operacional. Caso não se obtenha um acordo no prazo fixado nesta Cláusula, as 

questões pendentes serão submetidas à Junta Técnica, nos termos da Cláusula 

Quinquagésima Nona. 

4.8. Imediatamente após a publicação do extrato deste Contrato no DOE/DF, terá início a 

Fase de Transição, que perdurará até a data de início da Operação Integral do Sistema. 

4.8.1 A Fase de Transição visará garantir a adequada e coordenada migração e 

transferência dos Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde, de posse do 

Poder Concedente, ao Parceiro Privado. Para tanto, as seguintes condições 

deverão estar totalmente adimplidas: 

a) Conclusão da disponibilização dos CD’s pelo Parceiro Privado, com adequação 

a todas as normas e regulamentos aplicáveis à operação dos CD’s; 

b) Elaboração de inventário geral e cadastramento integral dos Medicamentos e 

Produtos de Interesse à Saúde no Sistema Integrado fornecido pelo Parceiro 

Privado. 
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c) Elaboração pelo Parceiro Privado de Plano de Transferência de Medicamentos 

e Produtos de Interesse à Saúde, de modo que a transferência não prejudique 

o abastecimento das Unidades de Consumo. 

4.8.2. Durante a Fase de Transição, o Poder Concedente fornecerá ao Parceiro Privado 

amplo apoio, especialmente pela constituição de uma Equipe de Transição que auxiliará o 

Parceiro Privado no acompanhamento e migração dos Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde aos CD’s. A Equipe de Transição terá como suas principais funções: 

acompanhar o gerenciamento e planejamento das migrações, garantir da qualidade, o 

registro e tratamento de ocorrências, apoio na integração dos sistemas, além de efetuar 

procedimentos de competência do Poder Concedente. Esta Equipe de Transição ficará 

alocada nos CD’s, devendo o Parceiro Privado garantir o espaço e mecanismos 

adequados para viabilizar o trabalho da Equipe de Transição. 

4.8.3. Eventuais divergências de natureza técnica que possam surgir entre a Equipe de 

Transição e os funcionários do Parceiro Privado, caso não solucionadas de forma amigável 

entre as Partes, deverão ser submetidos à Junta Técnica. 

4.8.4. O início da contagem do Prazo da Concessão está condicionado à celebração do 

Termo de Transferência Inicial entre as Partes, sendo certo que ambas as Partes 

envidarão seus maiores esforços para que isto ocorra o mais rápido possível, devendo 

ocorrer em até [•] dias contados da publicação do extrato do Contrato no DO. São 

condições para a celebração do Termo de Transferência Inicial as seguintes: 

(i) Constituição da garantia de adimplemento das obrigações contraídas pelo 

Poder Concedente no âmbito deste Contrato; 

(ii) Transferência dos CD’s ao Parceiro Privado; 

(iii) Transferência de todas as Áreas nos Complexos Hospitalares ao Parceiro 

Privado; 

(iv) Contratação pelo Parceiro Privado de todos os seguros; e 

(v) Apresentação, pelo Parceiro Privado, de um plano de financiamento 
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detalhado da Concessão, indicando as fontes de recursos (recursos 

próprios e/ou de terceiros) que suportarão todos os investimentos 

necessários. A demonstração poderá ser efetuada pela apresentação de 

documento(s) que demonstre(m) claramente a tomada de providências 

concretas, perante seus acionistas e/ou financiadores, no sentido de 

assegurar a execução das atividades previstas. 

4.8.5. A Fase de Transição será encerrada com a celebração do Termo Definitivo entre as 

Partes. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O Valor do Contrato é de R$ 735.406.490,00 (setecentos e trinta e cinco milhões, 

quatrocentos e seis mil e quatrocentos e noventa reais)8 calculado pelo somatório das 

contraprestações estimadas para o período contratual. 

5.2. O Valor do Contrato possui fins meramente estimativos, não podendo ser tomado, por 

qualquer das Partes, como base para a realização de recomposições do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato ou para qualquer outro fim que implique na utilização do 

Valor do Contrato como parâmetro para indenizações, ressarcimentos e afins. 

5.3. O valor do CONTRATO será revisto a cada 5 (cinco) anos, conjuntamente com a 

revisão ordinária, devendo refletir o valor correspondente aos investimentos previstos ao 

longo da CONCESSÃO, a preços constantes, a partir da data da revisão.  

5.3.1. O novo valor do CONTRATO deverá ser incorporado ao mesmo por meio do 

competente Termo de Aditamento. 

 

 

                                                           
8 Conforme detalhado no Caderno 2 – Modelo Econômico Financeiro. 
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CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE BENS DA CONCESSÃO 

 

6.1. Serão considerados Bens da Concessão para os fins deste Contrato Bens 

Reversíveis e Bens não Reversíveis vinculados à Concessão. 

6.2. Para fins deste Contrato, são Bens Reversíveis apenas os seguintes: 

(i) Bens implantados no CD pelo Parceiro Privado; 

(ii) Bens implantados nos Complexos Hospitalares pelo Parceiro Privado. 

6.3. Todas as especificações quanto aos Bens da Concessão deverão ser estritamente 

observadas pelo Parceiro Privado, sob pena de verificação de inadimplemento contratual 

e aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4. Caberá ao Parceiro Privado elaborar todos os estudos e projetos necessários à 

execução das adequações de infraestrutura de sua responsabilidade. Também é de 

integral responsabilidade do Parceiro Privado planejar e efetivamente adquirir os bens 

necessários à consecução do objeto deste Contrato. 

6.5. Todos os Bens da Concessão deverão ser mantidos em bom estado de conservação 

e em pleno funcionamento pelo Parceiro Privado, por todo o Prazo da Concessão. 

6.6. Ao final da vida útil dos Bens da, ou quando este Contrato estabelecer de modo 

diverso, o Parceiro Privado deverá proceder com sua imediata substituição por bens novos 

e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observada as obrigações de continuidade 

da prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

6.6.1 A substituição dos Bens da Concessão ao longo do Prazo da Concessão, quando 

realizada nos termos da Cláusula 6.6 acima, não autoriza qualquer pleito de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por qualquer das 

Partes.  

6.6.2 Todo o investimento, inclusive a manutenção e substituição de Bens da Concessão, 

previsto originalmente neste Contrato de Concessão Administrativa, deverá ser 

amortizado pelo Parceiro Privado no Prazo da Concessão. 
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6.6.3 O Parceiro Privado não estará obrigado à manutenção e substituição dos Bens da 

Concessão cuja operação e manutenção forem expressamente atribuídas ao Poder 

Concedente, nos termos deste Contrato, tais como as Farmácias Ambulatoriais, 

para as quais o Parceiro Privado somente terá obrigações de reinvestimento ao 

longo do Prazo da Concessão, nos termos do que estabelecido neste Contrato e 

seus Anexos. 

6.7. Fica expressamente autorizado ao Parceiro Privado a proposição, em nome próprio, 

de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos bens vinculados à 

Concessão. 

6.8. Depende de anuência prévia do Poder Concedente a alienação, constituição de ônus 

ou transferência, de qualquer natureza, dos Bens Reversíveis, pelo Parceiro Privado a 

terceiros. A alienação ou transferência de Bens Reversíveis a terceiros somente será 

autorizada pelo Poder Concedente quando, cumulativamente, presentes os seguintes 

requisitos, não obstante outras exigências que possam ser formuladas pelo Poder 

Concedente, observados os limites legais: 

(i) Prova de não comprometimento da continuidade na prestação dos 

serviços objeto deste Contrato; 

(ii) Prova de não comprometimento da qualidade na prestação dos 

serviços objeto deste Contrato; e 

(iii) Obrigação do Parceiro Privado em realizar a imediata substituição dos 

bens a serem alienados ou transferidos, por bens novos, de 

funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior, quando 

assim for pertinente. 

6.9. Com o encerramento do Período de Investimentos na Concessão, o Parceiro Privado 

celebrará com o Poder Concedente Termo Definitivo de Bens Reversíveis, em substituição 

ao Termo de Transferência Inicial, e no qual serão acrescidos aos bens transferidos 
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inicialmente, aqueles Bens Reversíveis construídos, adquiridos ou de qualquer forma 

modificados pelo Parceiro Privado. 

6.9.1 O Termo Definitivo dos Bens Reversíveis ao Parceiro Privado constituirá o 

Inventário de Bens Reversíveis da Concessão, devendo ser mantido atualizado pelo 

Parceiro Privado durante todo o Prazo da Concessão, com as informações 

pertinentes, sob pena das penalizações cabíveis. 

6.10. O Poder Concedente, a seu critério, respeitados os limites da legislação e do 

Contrato, poderá pleitear adaptações ou acréscimos às obras e investimentos realizados 

pelo Parceiro Privado, os quais deverão respeitar o equilíbrio econômico-financeiro deste 

Contrato. 

6.11. A solicitação do Poder Concedente de emprego de nova tecnologia ou técnica nos 

serviços prestados pelo Parceiro Privado, ou nos bens utilizados para a prestação dos 

serviços, ensejará procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS MECANISMOS PARA PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. O Parceiro Privado deverá observar a atualidade na execução das obras e serviços 

objeto deste Contrato, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações 

e das técnicas de prestação dos serviços contratados, com a absorção dos avanços 

tecnológicos advindos ao longo do Prazo da Concessão que agreguem valor e 

representem benefícios e qualidade aos serviços concedidos, elevando o nível dos 

serviços oferecidos aos usuários. 

7.1.1 Entende-se por atualidade o direito do Poder Concedente à prestação dos serviços 

por meio de equipamentos e instalações modernas, que, permanentemente e ao 

longo da Concessão Administrativa, acompanhem o desenvolvimento 
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tecnológico, notadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental dos 

equipamentos e materiais utilizados, e que assegurem o perfeito funcionamento, a 

preservação do serviço adequado e o cumprimento dos Indicadores de 

Desempenho. 

7.1.2 Os investimentos do Parceiro Privado que tenham sido realizados com o objetivo 

de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido deverão estar 

amortizados dentro do Prazo da Concessão, a não ser que o contrário seja 

expressamente estabelecido pelo Poder Concedente. 

 

CAPÍTULO III – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS 

PARTES 

 

CLÁUSULA OITAVA – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO PARCEIRO 

PRIVADO 

 

8.1. Constituem as principais obrigações do Parceiro Privado, sem prejuízo das demais 

obrigações expressas neste Contrato: 

(i) Prestar os serviços objeto deste Contrato de forma adequada, dentro dos 

melhores parâmetros de qualidade e eficiência, observados os requisitos 

e condições estabelecidos neste Contrato e nos Anexos; 

(ii) Obter os recursos necessários ao adimplemento das obrigações 

contraídas com a assinatura deste Contrato; 

(iii) Apresentar ao Poder Concedente todo e qualquer instrumento de 

financiamento, garantia, seguro, emissão de títulos ou valores mobiliários, 

ou qualquer outra operação de dívida de qualquer natureza contraída pelo 

Parceiro Privado; 

(iv) Dispor de equipamentos, materiais e equipe qualificada para a consecução 
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de todas as obrigações contratuais tempestivamente, com eficiência e 

qualidade desejadas; 

(v) Realizar, por vias próprias ou mediante contratação de terceiros, todas as 

adaptações da infraestrutura, responsabilizando-se por seu resultado e 

observados os requisitos de prazo e qualidade estabelecidos neste 

Contrato; 

(vi) Disponibilizar os CD’s por seus próprios meios, observadas as condições 

mínimas predeterminadas pela SES-DF; 

(vii) Prestar todas as informações solicitadas pelo Poder Concedente ou 

demais autoridades, prontamente. O dever de prestar informações não 

deverá exceder 3 (três) dias úteis entre o recebimento da solicitação e a 

efetiva prestação das informações solicitadas, salvo em situações 

excepcionais, devidamente justificadas ao Poder Concedente e, se o caso, 

às autoridades solicitantes; 

(viii) Cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Contrato e seus 

Anexos, de acordo com as determinações legais e regulamentares 

vigentes; 

(ix) Manter durante todo o Prazo da Concessão todas as Condições de 

Habilitação e demais determinações exigidas na Licitação; 

(x) Responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, 

prepostos ou subcontratados, na execução deste Contrato, perante o 

Poder Concedente ou terceiros; 

(xi) Observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à 

legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do 

trabalho, em relação aos seus empregados, prestadores de serviços, 

contratados ou subcontratados, mantendo o Poder Concedente isento de 

qualquer responsabilização que não lhe cumpra arcar; 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 120



 

  

121 

(xii) Obter licenças ambientais para instalação dos CD’s e mantê-las ao longo 

do Prazo da Concessão, se for o caso; 

(xiii) Realizar as complementações necessárias ao licenciamento ambiental e 

mantê-lo ao longo do Prazo da Concessão, conforme a pertinência; 

(xiv) Cumprir e fazer cumprir todas as normas e regulamentos expedidos pela 

ANVISA, demais agentes da Vigilância Sanitária e qualquer outra entidade 

que tenha competência sobre qualquer atividade a ser desenvolvida no 

âmbito deste Contrato, devendo manter vigentes todas as licenças e 

autorizações necessárias à viabilização da consecução do objeto deste 

Contrato; 

(xv) Zelar pela qualidade e prover o adequado acondicionamento dos 

Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde que estiverem sob sua 

responsabilidade. 

8.2. Constituem os principais direitos do Parceiro Privado, sem prejuízo do que demais 

expresso neste Contrato: 

(i) Receber a Remuneração devida pela execução deste Contrato, de acordo 

com as condições e disposições aqui estabelecidas, observada a 

vinculação da remuneração ao desempenho do Parceiro Privado; 

(ii) Receber do Poder Concedente todas as informações (i) sobre os imóveis 

afetados pela concessão, incluindo a existência de licenças e autorizações 

necessárias, eventual necessidade de alteração ou validação destes 

documentos; e (ii) sobre os espaços nos quais serão implantadas as 

Farmácias Satélite e Ambulatoriais, nos Complexos Hospitalares; 

(iii) Receber do Poder Concedente todos os Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde para que possa desenvolver seus serviços; e 

(iv) Receber os estudos e levantamentos pertinentes realizados pelo Poder 

Concedente ou a ele cedidos no âmbito da Manifestação de Interesse da 
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Iniciativa Privada para a modelagem e estruturação desta Parceria Público-

Privada. 

 

CLÁUSULA NONA – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO PODER 

CONCEDENTE 

 

9.1. Constituem as principais obrigações do Poder Concedente, sem prejuízo das demais 

obrigações expressas neste Contrato: 

(i) Efetuar o pagamento da Remuneração ao Parceiro Privado, de acordo 

com seu desempenho na execução do objeto contratual e observado o 

regramento deste Contrato; 

(ii) Disponibilizar o CD e as áreas nas quais serão implantadas as Farmácias 

Satélite e Ambulatoriais nos Complexos Hospitalares, em plenas 

condições de uso; 

(iii) Planejar e adquirir os Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde a 

serem armazenados e transportados, dentre outras atividades, pelo 

Parceiro Privado, no âmbito deste Contrato; 

(iv) Indicar adequadamente os locais de entrega dos Medicamentos e 

Produtos de Interesse à Saúde ao Parceiro Privado, dispondo de equipe 

necessária para verificação e recebimento dos bens; 

(v) Fiscalizar o cumprimento do objeto contratual, aplicando, conforme o caso, 

as medidas cabíveis; 

(vi) Cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Contrato e seus 

Anexos, de acordo com as determinações legais e regulamentares 

vigentes; 

(vii) Observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à 

legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do 
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trabalho, em relação aos seus empregados, mantendo o Parceiro Privado 

isento de qualquer responsabilização que não lhe cumpra arcar; 

(viii) Cumprir e fazer cumprir, dentro do que lhe caiba, toda a legislação de 

proteção ao meio ambiente, tomando as medidas necessárias à prevenção 

e/ou correção de eventuais danos ambientais cujo fato gerador tenha se 

consumado antes da celebração do Termo de Transferência Inicial; 

(ix) Cumprir e fazer cumprir todas as normas e regulamentos expedidos pela 

ANVISA e demais agentes da Vigilância Sanitária; 

(x) Ceder os estudos e levantamentos pertinentes, realizados para a 

modelagem e estruturação desta Parceria Público-Privada, ao Parceiro 

Privado; 

(xi) Monitorar a qualidade e desempenho do Parceiro Privado na prestação 

dos serviços. 

9.2. Constituem os principais direitos do Poder Concedente, sem prejuízo do que demais 

expresso neste Contrato e na legislação aplicável: 

(i) Receber o objeto contratual do Parceiro Privado com alto grau de 

qualidade e eficiência, conforme os parâmetros definidos neste Contrato e 

seus Anexos; 

(ii) Receber informações completas sobre os CD’s a serem disponibilizados 

pelo Parceiro Privado, que também garantirá pleno acesso ao Poder 

Concedente às instalações e demais áreas envolvidas neste Contrato de 

Concessão; e 

(iii) Valer-se de todos os mecanismos previstos neste Contrato e na legislação 

para garantir qualidade, eficiência e/ou continuidade na execução do 

objeto contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

10.1. É de integral responsabilidade do Parceiro Privado a pesquisa, escolha, 

negociações, ajustes, adequações e tudo o que demais necessário para a disponibilização 

dos CD’s. 

10.2. Os imóveis necessários à disponibilização deverão ser adequados conforme as 

condições mínimas de dimensões de área e localização estabelecidas no Anexo X ao 

presente Contrato. 

10.3 O Parceiro Privado assumirá os Bens Reversíveis já existentes, os quais lhe serão 

transferidos pelo Poder Concedente mediante Termo de Transferência Inicial, arrolando 

todos os bens transferidos e seu estado de conservação. 

10.3.1 O Parceiro Privado declara para todos os fins que tem pleno conhecimento dos 

Bens Reversíveis já existentes, bem como de suas respectivas condições de 

conservação, sendo certo que todas estas circunstâncias foram devidamente 

contempladas em sua Proposta de Preço. 

10.3.2 O Parceiro Privado poderá realizar avaliação e análise de todos os Bens 

Reversíveis com a finalidade de averiguar o estado de conservação e 

funcionalidade de cada bem, informações estas que serão reproduzidas no Termo 

de Transferência Inicial. Para tanto, o Poder Concedente garantirá pleno acesso do 

Parceiro Privado, desde a publicação do extrato do Contrato no DO, sob pena de 

suspensão do prazo contratual caso não conferido tal acesso de forma plena e 

comprovadamente restringindo a avaliação a ser conduzida pelo Parceiro Privado. 

10.4. Será constituída uma Comissão de Transição, composta de 2 (dois) membros 

indicados pelo Parceiro Privado e outros 2 (dois) membros indicados pela SES-DF, que 

terão a função de organizar, regrar e coordenar a transição da posse, administração, 

gestão e operação de maneira estruturada, de acordo com a composição das Partes.  
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10.5. O Parceiro Privado não será responsável por qualquer vício ou passivo oculto relativo 

aos Bens Reversíveis que lhe forem transferidos pelo Poder Concedente bem como por 

qualquer incompatibilidade das informações prestadas pelo Poder Concedente. 

10.6. Com a assinatura do Termo de Transferência Inicial, o Parceiro Privado assumirá 

integral responsabilidade de guarda, manutenção e vigilância dos bens transferidos. 

10.6.1. É de integral responsabilidade do Poder Concedente a assunção de todos os riscos 

materializados antes da celebração do Termo de Transferência Inicial, 

respondendo o Parceiro Privado apenas pelo que ocorrer após a transferência da 

posse, salvo passivos ocultos. 

10.6.2. Com a celebração do Termo de Transferência Inicial começarão a correr os prazos 

para adequação da infraestrutura dos locais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA DISPONIBILIZAÇÃO 

DAS FARMÁCIAS 

 

11.1 O Poder Concedente se compromete a disponibilizar ao Parceiro Privado as áreas 

adequadas para a implantação das Farmácias Ambulatoriais, Farmácias Satélite e para as 

Áreas de Descarga, nos Complexos Hospitalares. 

11.2. O Poder Concedente deverá convocar o Parceiro Privado para vistoriar as áreas a 

serem disponibilizadas em cada Complexo Hospitalar em não menos de 30 (trinta) dias de 

antecedência à assinatura do Termo de Transferência Inicial. 

11.2.1 O Parceiro Privado poderá se manifestar sobre irregularidades ou situações 

materialmente relevantes em até 10 (dez) dias contados da realização da vistoria 

nas áreas a serem disponibilizadas, devendo, neste caso, indicar quais os vícios ou 

circunstâncias relevantes identificados e suas consequências para o cronograma 

ou orçamento dos investimentos a serem realizados nos termos deste Contrato. 

11.2.2 Recebida manifestação do Parceiro Privado, o Poder Concedente terá 10 (dez) dias 
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para resposta, devendo a questão ser submetida à Junta Técnica caso as Partes 

não obtenham consenso. 

11.2.3 A falta de manifestação, dentro dos respectivos prazos, de qualquer das Partes, 

será considerada anuência com a condição das áreas a serem disponibilizadas ou 

com a manifestação da outra Parte, conforme o caso. 

11.3. Os prazos para implantação e/ou adequação da infraestrutura existente somente 

começarão a correr após a celebração do Termo de Transferência Inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CENTROS 

DE DISTRIBUIÇÃO 

 

12.1. Constitui obrigação do Parceiro Privado a realização de todas as adequações de 

infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários à disponibilização dos CD’s, 

viabilizando sua operação plena, de acordo com as especificações e necessidades para o 

desenvolvimento desta Parceria Público-Privada, nos termos deste Contrato e seus 

Anexos. 

12.2. Ficarão a cargo do Parceiro Privado, que executará sob sua conta e risco, permitida 

a subcontratação de terceiros, todas as atividades necessárias à disponibilização dos 

CD’s, bem como à aquisição e instalação dos equipamentos e mobiliário necessários à 

plena operação, nos termos deste Contrato. 

12.2.1 Nos prazos indicados ou pactuado pelas Partes, conforme o caso, o Parceiro 

Privado deverá apresentar os projetos ao Poder Concedente, que terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para, querendo, se manifestar sobre qualquer vício, 

irregularidade ou ajuste que entenda necessário, devendo o Parceiro Privado adotar 

tal manifestação, sem qualquer ônus adicional, se e quando relacionada à 

exequibilidade e/ou regularidade dos projetos em função das especificações 

expressamente previstas no Edital, no Contrato e seus Anexos. 
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12.2.2 Caso os ajustes solicitados pelo Poder Concedente ensejem acréscimo de custos 

não previstos ao Parceiro Privado, nos termos da concepção original constante dos 

documentos que fundamentaram essa Parceria Público-Privada, tais alterações 

estarão condicionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

12.2.3 No caso do Poder Concedente não se manifestar no prazo estabelecido, considerar-

se-á sua anuência quanto ao projeto. 

12.3. O Parceiro Privado deverá finalizar todas as adequações de infraestrutura, 

instalações de equipamentos e tudo o que demais necessário para a plena operação dos 

CD’s no prazo indicado. A conclusão da disponibilização e início da Operação Integral do 

Sistema representará o encerramento do Período de Investimentos, para os fins deste 

Contrato. 

12.3.1 O adimplemento do Parceiro Privado com as obrigações de disponibilização, 

instalação de equipamentos e mobiliário e o que demais necessário para a 

operação dos CD’s, acarretando o consequente encerramento do Período de 

Investimentos, será formalizado com a assinatura, por ambas as Partes, do Termo 

Definitivo. 

12.3.2 O encerramento do Período de Investimentos não implica, em hipótese alguma, no 

encerramento ou cessação definitiva de investimentos pelo Parceiro Privado, 

mantendo-se as obrigações de investimento contraídas por este Contrato, durante 

todo o Prazo da Concessão. 

12.3.3 A inobservância do prazo para Operação Integral do Sistema implicará na aplicação 

das penalidades previstas neste Contrato. Caso a inadimplência supere, sem 

qualquer justificativa válida por parte do Parceiro Privado, 180 (cento e oitenta dias), 

poderá o Poder Concedente iniciar processo administrativo para declarar a 

intervenção ou caducidade deste Contrato. 

12.3.4 O Poder Concedente, mediante prévia, expressa e motivada solicitação do Parceiro 
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Privado, poderá prorrogar os prazos, a seu critério, observados padrões de 

razoabilidade. 

12.4. Caso o Parceiro Privado conclua a disponibilização dos CD’s no prazo fixado neste 

Contrato e não seja possível o início da Operação Integral do Sistema, por qualquer razão 

externa à sua influência, será conduzido processo de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, principalmente, mas não a isso se limitando, se o Poder 

Concedente não tiver tomado as medidas necessárias para início da Operação Integral do 

Sistema, com a transferência dos Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde ao 

Parceiro Privado, dentre outras hipóteses. 

12.5. O Poder Concedente, nos limites da legislação, se reserva ao direito de exigir 

adequações, alterações e acréscimos às obras, equipamentos e/ou mobiliário, garantido o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA E 

DOS EQUIPAMENTOS NAS FARMÁCIAS SATÉLITE E NAS FARMÁCIAS 

AMBULATORIAIS  

 

13.1. Constitui obrigação do Parceiro Privado a realização de todas as obras e aquisição 

de equipamentos necessários à adequação da infraestrutura disponibilizada pelo Poder 

Concedente nos Complexos Hospitalares para instalação e/ou adequação, conforme o 

caso, das Farmácias Ambulatoriais e das Farmácias Satélite, de acordo com as 

especificações e necessidades para o desenvolvimento desta Parceria Público-Privada, 

nos termos deste Contrato e seus Anexos. 

13.2. Na realização das atividades necessárias para instalação e/ou adequação das 

Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite, o Parceiro Privado não poderá interferir 

indevidamente, obstruir ou comprometer a operação dos Complexos Hospitalares. 

13.2.1 A partir da assinatura do Termo de Transferência Inicial, ficará o Parceiro Privado 
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autorizado a iniciar as atividades para instalação e/ou adequação das Farmácias 

Ambulatoriais e Farmácias, para as atividades dispostas nesta Cláusula. 

13.2.2 Ficarão a cargo do Parceiro Privado, que executará sob sua conta e risco, permitida 

a subcontratação de terceiros, todas as atividades necessárias à plena adequação 

da infraestrutura dos Complexos Hospitalares para instalação e/ou adequação das 

Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite nos termos deste Contrato. 

13.3. Caberá ao Parceiro Privado, no prazo estabelecido, elaborar Projeto de Engenharia 

para as adequações da infraestrutura dos Complexos Hospitalares para instalação e/ou 

adequação das Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite, devendo apresentá-lo ao 

Poder Concedente, para aprovação prévia, sob pena da aplicação das penalidades 

cabíveis. 

13.3.1 Caso o Poder Concedente não se manifeste em, no máximo, 30 (trinta) dias 

contados da apresentação do Projeto de Engenharia pelo Parceiro Privado, será 

considerada a anuência do Poder Concedente quanto ao projeto apresentado. 

13.3.2 O Parceiro Privado deverá realizar, ou garantir que sejam realizadas, todas as 

atividades e registros necessários à adequação da infraestrutura dos Complexos 

Hospitalares para instalação e/ou adequação das Farmácias Ambulatoriais e 

Farmácias Satélite, incluindo providências junto aos órgãos da Vigilância Sanitária, 

ao CREA competente, órgãos reguladores, dentre outros. 

13.3.3 O Poder Concedente, mediante prévia, expressa e motivada solicitação do Parceiro 

Privado, poderá prorrogar os prazos previstos acima, referentes às intervenções a 

serem realizadas, de que trata esta Cláusula, a seu critério, observados padrões de 

razoabilidade. 

13.4. O Poder Concedente, nos limites da legislação, se reserva no direito de exigir 

adequações, alterações e acréscimos às atividades de adequação da infraestrutura para 

instalação e/ou adequação das Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite, garantido o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
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13.5. A conclusão da adequação da infraestrutura para instalação e/ou adequação das 

Farmácias Ambulatoriais e Farmácias Satélite é condição para o encerramento do Período 

de Investimentos. A conclusão destas adequações será formalizada no Termo de 

Definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO 

 

14.1. Constitui obrigação do Parceiro Privado a prestação dos serviços de manutenção 

dos CD’s e das Farmácias Satélite, por sua conta e risco, devendo atender a legislação 

pertinente, a regulação exercida pela ANVISA, as disposições deste Contrato, as melhores 

práticas reconhecidas para tais atividades, além dos Indicadores de Desempenho e do 

detalhamento do objeto contratual. 

14.2. A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será iniciada 

conforme disponibilidade e necessidade de sua execução, sendo certo que o Parceiro 

Privado terá o direito de ser remunerado pela prestação dos serviços, naquilo que fruível 

durante o período. 

14.3. Ao Parceiro Privado é vedado executar qualquer atividade que não esteja 

expressamente prevista neste Contrato ou em seus Anexos, sob pena das sanções 

cabíveis. 

14.4. O Parceiro Privado também não será obrigado a prestar serviços que não constem 

do Contrato ou de seus Anexos, nem a executá-los de modo diverso daquele previsto 

neste Contrato e Anexos, salvo por autorização ou solicitação expressa do Poder 

Concedente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DOCUMENTAL 

 

15.1. O Parceiro Privado deverá realizar a gestão documental dos processos logísticos da 

assistência farmacêutica no que se refere às suas atribuições no âmbito desta Parceria 

Público- Privada. 

15.2. Para realização da gestão documental, o Parceiro Privado deverá manter registros 

físicos e eletrônicos de todos os documentos formalizados no âmbito deste Contrato. 

15.3. O Parceiro Privado deverá garantir amplo e irrestrito acesso do Poder Concedente 

aos registros eletrônicos e físicos de todos os documentos mencionados nesta Cláusula, 

assim como a todos os demais documentos abrangidos pela gestão documental ora 

abordada. 

15.4. Para acesso aos documentos físicos armazenados pelo Parceiro Privado, este terá 

prazo máximo de 72h (setenta e duas horas) para disponibilização da documentação 

solicitada, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

16.1 Constitui obrigação do Parceiro Privado fornecer uma solução informatizada, 

incluindo tudo o que necessário para tanto, tal como, mas não se limitando, às estruturas, 

licenças e equipamentos necessários, softwares e hardwares, para a operação 

informatizada dos Serviços envolvidos neste Contrato. 

16.1.1 As soluções deverão ser atualizadas, devendo estar parametrizadas para atender 

exigências eventualmente existentes de qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública federal, estadual ou municipal aplicável ao tema. 

16.1.2 Os serviços relacionados à solução fornecida no âmbito deste Contrato constituem 
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parcela dos Serviços objeto deste Contrato. 

16.1.3 Os equipamentos utilizados na solução, inclusive aqueles instalados nas Farmácias 

Ambulatoriais, deverão ser renovados pelo Parceiro Privado. 

16.2. O Parceiro Privado deverá prestar, direta ou indiretamente, o apoio e os serviços 

para capacitação das equipes do Poder Concedente na utilização da solução desenvolvida 

no âmbito deste Contrato. 

16.3. Além da capacitação, o Parceiro Privado deverá disponibilizar serviços de apoio e 

orientação na utilização, garantindo a assistência necessária à solução de dúvidas, 

problemas ou qualquer outro tipo de evento que possa interferir ou influenciar na utilização 

pelo Poder Concedente e inclusive pelo Parceiro Privado, seus colaboradores e 

prestadores de serviços. 

16.4. Ao final do Prazo da Concessão ou em qualquer hipótese de extinção do Contrato, o 

Parceiro Privado deverá fornecer todo o conteúdo armazenado em banco de dados, bem 

como os modelos de dados pertinentes, de modo que o legado armazenado possa ser 

transferido para outros sistemas computacionais. 

16.5. O Parceiro Privado deverá manter cópias de segurança de todos os dados em um 

ambiente seguro e protegido, de modo a garantir a continuidade da operação dos Serviços, 

na eventualidade de sinistros de qualquer natureza. 

16.5.1 As cópias acima mencionadas deverão ser fornecidas ao Poder Concedente ao final 

do Prazo da Concessão ou em qualquer hipótese de extinção do Contrato, bem 

como os modelos de dados pertinentes, de modo que o legado armazenado possa 

ser transferido para outros sistemas computacionais. 

16.6. Caso o Parceiro Privado, por qualquer razão, venha a substituir o prestador de 

serviços no tocante à solução, deverá garantir que o prestador a ser substituído 

disponibilizará, sem que qualquer ônus possa ser carreado ao Poder Concedente, os 

sistemas computacionais para consulta às bases de dados, de modo que o legado 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 132



 

  

133 

armazenado possa ser transferido para outros sistemas computacionais, de outros 

prestadores de serviços. 

16.7. Caberá ao Parceiro Privado disponibilizar um Portal de Comunicação, disponível 24 

(vinte e quatro) horas por dia, permitindo o acompanhamento e monitoramento dos 

serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO LICENCIAMENTO E DA GESTÃO AMBIENTAIS 

 

17.1. É de única e exclusiva responsabilidade do Poder Concedente o processo de 

licenciamento ambiental e construtivo, se for o caso, e a obtenção, em tempo hábil, das 

Licenças Ambientais necessárias à viabilização dos CD’s. 

17.2. Compete ao Parceiro Privado mantê-las e renová-las conforme o caso, durante o 

Prazo da Concessão, em atendimento à legislação ambiental, incluindo autorizações, 

certidões, alvarás, de qualquer natureza, necessárias ao regular desenvolvimento de suas 

atividades perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais competentes para 

a implantação e operação. 

17.3. O Parceiro Privado será responsável, em todas as obras que desenvolver por todas 

as providências ambientais para atendimento da legislação distrital aplicável, em especial: 

a) Nos estudos e projetos de concepção de engenharia, em conformidade com as 

exigências do licenciamento ambiental; b) No planejamento e execução das obras e 

instalação, em conformidade com as exigências do licenciamento ambiental. 

 

CAPÍTULO IV – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO 
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18.1. Pela execução do objeto contratual, sujeito aos Indicadores de Desempenho e à 

fruição dos serviços, o Parceiro Privado fará jus à Contraprestação Mensal, a ser apurada 

pela seguinte metodologia: 

 

 Componente A: remuneração equivalente a receita operacional mensal resultante 

dos serviços prestados, calculados com base nas quantidades efetivamente 

demandadas ou determinadas, conforme unidades de referência de atendimento, e 

respectivos preços unitários, multiplicada pelo peso 0,9; e 

 Componente B: remuneração equivalente a receita operacional mensal resultante 

dos serviços prestados, calculados com base nas quantidades efetivamente 

demandadas ou determinadas, conforme unidades de referência de atendimento, e 

respectivos preços unitários, multiplicada pelo peso 0,1, e multiplicada pelo índice de 

desempenho apurado conforme aplicação do cálculo do sistema de medição de 

metas determinados em acordo de níveis de serviço. 

 

CMefetiva = (RMefetiva x 0,8) +( RMefetiva x 0,2 x ID) 

          (componente A)            (componente B) 

Onde: 

CMefetiva = Contraprestação mensal efetiva; 

RMefetiva = Remuneração mensal equivalente a receita mensal operacional efetiva; 

e 

ID = Índice de Desempenho. 

 

18.1.1 O Parceiro Privado declara estar ciente dos valores da Contraprestação Mensal, 

concordando serem suficiente para remunerar todo o investimento necessário, 

custos e despesas relacionados com o objeto deste Contrato, conforme descrita no 

Anexo X, de maneira que as condições aqui originalmente estabelecidas conferem 
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equilíbrio econômico-financeiro à Parceria Público-Privada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO 

 

19.1. Pela execução do objeto contratual, o Poder Concedente pagará ao Parceiro Privado 

contraprestação mensal e pecuniária, denominada Contraprestação Mensal. 

19.1.1 O cálculo da Contraprestação Mensal deve ser estritamente observado durante 

todo o Prazo da Concessão. 

19.1.2 O valor da Contraprestação Mensal poderá variar de acordo com o desempenho do 

Parceiro Privado. 

19.2. Para pagamento da Contraprestação Mensal, o Parceiro Privado deverá emitir 

documento de cobrança mensal contra o Poder Concedente, observado o procedimento 

desta Cláusula. 

19.2.1 Após a emissão do Relatório de Avaliação de Desempenho nos termos da Cláusula 

X, o Parceiro Privado deverá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar as 

vias originais do documento de cobrança ao Poder Concedente, mediante protocolo 

onde conste a data de entrega. 

19.2.2 No caso de discordância do Parceiro Privado com o Relatório de Avaliação de 

Desempenho emitido, deverá ser observado o Procedimento da Cláusula X. 

19.2.3 No documento de cobrança deverão ser indicados o número do Contrato, o período 

de apuração e o valor da Contraprestação correspondente. 

19.3. O Poder Concedente efetuará o pagamento da Contraprestação Mensal em até 30 

(trinta) dias contados do recebimento do documento de cobrança, período no qual deverá 

ser feita a verificação quanto à regularidade dos valores apresentados. 

19.4. No caso de falta do pagamento pontual da Contraprestação Mensal sem que haja 

culpa concorrente do Parceiro Privado, o valor devido ficará automaticamente acrescido 

do valor de 2% (dois por cento) do valor da Contraprestação Mensal, além dos juros de 
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mora correspondentes à variação pro rata temporis da taxa SELIC a contar da data do 

respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento. 

19.5. O documento de cobrança não aprovado pelo Poder Concedente será devolvido ao 

Parceiro Privado para as necessárias correções, com informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo estabelecido a partir da data de reapresentação do 

documento de cobrança. 

19.5.1 Caso o Parceiro Privado não concorde com as alterações propostas pelo Poder 

Concedente, a questão deverá ser levada à Junta Técnica. 

19.5.2 Ainda que o Poder Concedente não aprove o documento de cobrança, o valor 

incontroverso será devido na data de seu vencimento, devendo o Poder 

Concedente deixar claro, quando da devolução do documento de cobrança, quais 

os valores questionados e que terão exigibilidade suspensa. 

19.5.3 A devolução do documento de cobrança não aprovado pelo Poder Concedente em 

hipótese alguma servirá de pretexto para que o Parceiro Privado suspenda a 

prestação dos serviços. 

19.5.4 Os valores de reajustes da Contraprestação Mensal deverão ser indicados no corpo 

do documento de cobrança e cobrados separadamente do valor principal, 

acompanhados da respectiva memória de cálculo. 

19.6. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente. 

19.6.1 O Parceiro Privado deverá informar por escrito, o tipo, o número da conta- corrente, 

o número e o nome da agência de sua conta, por correspondência dirigida ao Poder 

Concedente. 

19.7. O pagamento da Contraprestação Mensal será realizado pelo Poder Concedente 

mediante recursos oriundos de seu próprio orçamento. Para tanto, o Poder Concedente 

obriga-se a elaborar e executar os orçamentos e demais instrumentos necessários, 

levando-se em conta o dever de pagar a Contraprestação Mensal a tempo e modo. 

19.7.1 O Poder Concedente deverá efetivar, durante a vigência da concessão e no início 
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de cada exercício, a reserva orçamentária anual e o empenho anual dos valores 

estimados para o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas no 

CONTRATO, devendo assegurar acesso a ambos os documentos pela SPE. 

19.7.2 O Poder Concedente deverá assegurar, na reserva orçamentária, recursos 

suficientes para manter 12 (doze) parcelas do montante correspondente à 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – RECEITAS ACESSÓRIAS 

 

20.1 O Parceiro Privado está autorizado a explorar receitas acessórias, observadas as 

normas e regulação aplicáveis. Toda e qualquer receita acessória auferida pelo Parceiro 

Privado, deverá ser compartilhada com o Poder Concedente em valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do faturamento bruto do Parceiro Privado apenas no que se referir ao 

desenvolvimento ou exploração das Atividades Acessórias. 

20.1.1 As receitas acessórias objeto desta Cláusula são aleatórias, sendo certo que o 

Parceiro Privado não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, tampouco a qualquer indenização pelos investimentos realizados, ainda 

que o empreendimento associado tenha sido anuído pelo Poder Concedente. 

20.1.2 No exercício das Atividades Acessórias, o Parceiro Privado se responsabilizará por 

toda e qualquer infração legal ou ofensas à regulamentação aplicável, perante todos 

os órgãos competentes, devendo manter o Poder Concedente indene de qualquer 

demanda ou responsabilização. 

20.1.3 Nenhum contrato celebrado entre o Parceiro Privado e particulares, no âmbito desta 

Cláusula e quando envolver Bens Reversíveis, poderá ultrapassar o Prazo da 

Concessão, salvo por determinação ou autorização expressa do Poder Concedente, 

devendo o Parceiro Privado adotar todas as medidas pertinentes para a entrega 

das áreas objeto de exploração, quando assim determinado pelo presente Contrato, 
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livres e desobstruídas de quaisquer bens e direitos, inclusive sem nenhum valor 

residual, tributo, encargo, obrigação, gravame e sem quaisquer ônus ao Poder 

Concedente ou cobrança de qualquer valor pelo Parceiro Privado. 

20.2. Toda e qualquer Atividade Acessória que o Parceiro Privado deseje explorar, deverá 

ser previamente solicitada ao Poder Concedente, indicando-se, no mínimo: 

(i) A fonte e os valores estimados da receita acessória, por ano; 

(ii) A natureza da Atividade Acessória a ser explorada; 

(iii) A ausência de qualquer conflito e/ou impacto negativos na Concessão 

Administrativa, com a exploração da receita acessória; 

(iv) Os preços a serem praticados e os parâmetros de reajustes periódicos; 

(v) O compromisso de que os preços praticados com os usuários das 

Atividades Acessórias serão compatíveis com o mercado local para 

aquelas atividades; e 

(vi) O compromisso de que eventuais revisões ou reajustes extraordinários 

nos preços praticados na exploração das Atividades Acessórias  serão 

comunicados e devidamente justificados ao Poder Concedente. 

20.3. Caso o Parceiro Privado deseje explorar atividades acessórias, deverá encaminhar 

solicitação ao Poder Concedente, indicando as informações constantes da Cláusula 

acima. 

20.3.1 Caso o Poder Concedente expressamente aceite a exploração das Atividades 

Acessórias pelo Parceiro Privado, este poderá explorá-las nos termos e condições 

definidos nesta Cláusula e no que demais aplicável deste Contrato. 

20.3.2 Caso o Poder Concedente rejeite a proposta de exploração das Atividades 

Acessórias, deverá fazê-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar 

proposta alternativa para que a exploração seja acatada. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – ALOCAÇÃO DE RISCOS PARCEIRO PRIVADO 

 

21.1. Com exceção às hipóteses expressamente indicadas, o Parceiro Privado assume 

integralmente todos os riscos inerentes à Concessão Administrativa, sem prejuízo das 

disposições deste Contrato, incluindo os seguintes riscos: 

(i) Atraso no cumprimento do cronograma e prazos estabelecidos neste 

contrato, salvo se por motivo imputado ao Poder Concedente; 

(ii) Manutenção e renovação de licenças, permissões ou autorizações a 

serem emitidas por autoridades administrativas, necessárias à execução 

do objeto contratual, referentes aos CD’s e demais locais pertinentes; 

(iii) Custos subestimados pelo Parceiro Privado relacionados ao objeto da 

Concessão Administrativa; 

(iv) Variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção, 

investimentos ou qualquer custo incorrido pelo Parceiro Privado na sua 

atuação; 

(v) Passivos e/ou irregularidades ambientais cuja materialização tenha 

ocorrido após a celebração do Termo de Transferência Inicial; 

(vi) Atendimento às especificações técnicas dos serviços e aos Indicadores de 

Desempenho; 

(vii) Má qualidade, perda de validade, mau acondicionamento e demais 

prejuízos ou problemas verificados nos Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde durante o período no qual for responsável pela 

armazenagem/distribuição; 

(viii) Tecnologia ou técnica empregadas na prestação de serviços; 

(ix) Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, falhas na 

prestação dos serviços, defeitos nas obras de sua responsabilidade ou 

equipamentos, erros ou falhas causados pelos terceirizados ou 
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subcontratados; 

(x) Ausência de peças e equipamentos adequados para manutenção e 

reposição; 

(xi) Reinvestimentos previstos para as Farmácias Ambulatoriais; 

(xii) Contratação e custeio dos serviços públicos necessários à operação dos 

CD’s; 

(xiii) Alteração no cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, 

variação nas taxas de câmbio e/ou alteração de taxa de juros praticados 

no mercado; 

(xiv) Planejamento tributário; 

(xv) Capacidade financeira e/ou de captação de recursos pelo Parceiro 

Privado, assim como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos 

pelo Parceiro Privado; 

(xvi) Prejuízos causados a terceiros por culpa do Parceiro Privado, seus 

empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou 

qualquer outra pessoa física ou jurídica vinculada ao Parceiro Privado, no 

exercício das atividades abrangidas neste Contrato; 

(xvii) Responsabilidade civil por danos materiais e morais sofridos pela SES-DF 

em razão da atuação do Parceiro Privado, bem como penalidades 

impostas à SES-DF por órgãos reguladores e/ou fiscalizadores pelo 

mesmo motivo; 

(xviii) Adequação à regulação exercida pela ANVISA e demais órgãos e 

entidades de Vigilância Sanitária nas atividades que deverão ser exercidas 

pelo Parceiro Privado; 

(xix) Segurança e saúde dos trabalhadores que estejam subordinados ao 

Parceiro Privado, seus subcontratados ou terceirizados; 

(xx) Cumprimento da legislação aplicável e vigente no Brasil, especialmente a 
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legislação trabalhista, previdenciária e tributária; 

(xxi) Greves e dissídios coletivos de funcionários do Parceiro Privado, seus 

fornecedores, subcontratados ou terceirizados; 

(xxii) Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, 

caso fortuito e de força maior que, em condições normais de mercado 

possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil se, à época 

da materialização do risco, este seja segurável há pelo menos 2 (dois) 

anos no mercado brasileiro, em valores correspondentes, no máximo, à 

média dos valores de apólices de complexidade semelhante normalmente 

praticados pelo mercado, e por pelo menos duas empresas seguradoras; 

(xxiii) Decisões judiciais que suspendam as reformas ou a prestação dos 

serviços objeto deste Contrato decorrentes de atos comissivos ou 

omissivos do Parceiro Privado; 

(xxiv) Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, 

inépcia, omissão ou das próprias atividades do Parceiro Privado no 

cumprimento objeto deste Contrato; e 

(xxv) Constatação superveniente de erros ou omissões no Plano de Negócios 

apresentado pelo Parceiro Privado em Licitação, inclusive nos 

levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessários para aferir 

os dados e projetos divulgados pelo Poder Concedente. 

21.2. É de integral responsabilidade do Parceiro Privado o conhecimento dos riscos por 

ele assumidos, devendo promover levantamento pormenorizado dos riscos a partir da data 

de publicação do extrato do Contrato no DO e, na execução de suas atribuições no âmbito 

deste Contrato, deverá adotar as soluções, processos e técnicas que julgar mais 

adequados e eficientes para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se pelas 

consequências decorrentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ALOCAÇÃO DE RISCOS PODER CONCEDENTE 

 

22.1. O Poder Concedente, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, assume 

os seguintes riscos relacionados à Concessão Administrativa: 

(i) Planejamento da aquisição e fornecimento ao Parceiro Privado dos 

Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde; 

(ii) Roubos, furtos, destruição, perda ou avarias de equipamentos, materiais, 

Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde nos CD’s e Farmácias 

Satélites; 

(iii) Disponibilização dos CD’s; 

(iv) Disponibilização das áreas relativas às Farmácias Satélite e Ambulatoriais 

nos Complexos Hospitalares; 

(v) Obtenção de licenças, permissões ou autorizações a serem emitidas por 

autoridades administrativas, necessárias à execução do objeto contratual, 

referentes aos CD’s e demais locais pertinentes; 

(vi) Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem o 

Parceiro Privado de prestar os serviços ou que interrompam ou 

suspendam o pagamento da Contraprestação Mensal, seu reajuste ou 

revisão, exceto nos casos em que o Parceiro Privado tiver dado causa à 

decisão; 

(vii) Atrasos ou inexecução das obrigações do Parceiro Privado causados pela 

demora ou omissão do Poder Concedente; 

(viii) Circunstâncias geológicas, Interferências ou descobertas arqueológicas 

nos imóveis relacionados; 

(ix) Vícios nos imóveis, incompatibilidade entre as informações presentes no 

Edital ou fornecidas pelo Poder Concedente e as condições e 

especificações efetivamente encontradas para a execução das obras; 
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(x) Má qualidade, perda de validade, mau acondicionamento e demais 

prejuízos ou problemas verificados nos Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde que deverão ser entregues ao Parceiro Privado, até o 

momento de recebimento pelo Parceiro Privado, observadas as 

disposições deste Contrato, bem como estas mesmas condições quando 

materializadas após o regular recebimento dos Medicamentos e Produtos 

de Interesse à Saúde nas Farmácias Ambulatoriais ou em qualquer outro 

local ou estabelecimento no qual haja transferência da posse dos 

Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde do Parceiro Privado ao 

Poder Concedente, seus prepostos, representantes, agentes ou parceiros; 

(xi) Contratação e custeio dos serviços públicos necessários à operação das 

Farmácias Satélite e Farmácias Ambulatoriais; 

(xii) Roubos, furtos, destruição, perda ou avarias de equipamentos, materiais, 

Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde nas Farmácias 

Ambulatoriais em qualquer trajeto ou estabelecimento em momento 

anterior à entrega ao dos Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde 

ao Parceiro Privado ou posterior à entrega dos Medicamentos e Produtos 

de Interesse à Saúde pelo Parceiro Privado; 

(xiii) Passivos e/ou irregularidades ambientais que não tenham sido 

desencadeados pela ação ou omissão do Parceiro Privado; 

(xiv) Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, 

caso fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado não 

possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, à época 

da materialização do risco, este não seja segurável há pelo menos 2 (dois) 

anos no mercado brasileiro, em valores correspondentes, no máximo, à 

média dos valores de apólices de complexidade semelhante normalmente 

praticados pelo mercado, e por pelo menos duas empresas seguradoras; 
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(xv) Criação e/ou extinção de tributos ou alterações na legislação ou na 

regulação, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuições sobre a 

renda, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas do Parceiro 

Privado, relacionados especificamente com a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

22.2. Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas consequências não 

sejam cobertas por seguro disponível no mercado securitário brasileiro e em condições 

comerciais viáveis, as PARTES acordarão se haverá lugar à recomposição do equilíbrio 

econômico – financeiro ou a extinção da CONCESSÃO, tendo-se por base as 

consequências dos eventos para a continuidade do OBJETO do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

23.1. Sempre que forem atendidas as condições do Contrato, considera-se mantido seu 

equilíbrio econômico-financeiro. 

23.2. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a 

verificação das condições econômicas globais do ajuste. 

23.3. Somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nas 

hipóteses abaixo descritas: 

(i) Modificação unilateral do Contrato imposta pelo Poder Concedente das 

condições de execução do Contrato, desde que, como resultado direto 

dessa modificação, verifique-se alteração substancial dos custos ou da 

receita/remuneração, para mais ou para menos; 

(ii) Fato do Príncipe que onere a execução do Contrato, salvo quando o ato 

ou fato caracterizar risco que já tenha sido atribuído expressamente ao 

Parceiro Privado neste Contrato; 
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(iii) Modificações promovidas pelo Poder Concedente nos Indicadores de 

Desempenho que causem comprovado impacto nos encargos do Parceiro 

Privado superiores àqueles experimentados caso o serviço concedido 

fosse desempenhado em condições de atualidade e adequação; 

(iv) Ocorrência de caso fortuito ou força maior: 

(a) Quando as consequências não forem seguráveis no Brasil; 

(b) Quando as consequências forem seguráveis, no que exceder ao 

valor da cobertura.  

(v) Redução de custos oriundos de ganhos de produtividade ou redução de 

encargos setoriais, gerados por fatores externos ao Parceiro Privado; 

(vi) Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais, ressalvados 

os impostos e contribuições sobre a renda, que tenham impacto direto nas 

receitas/remuneração ou despesas do Parceiro Privado, para mais ou para 

menos, relacionadas especificamente com a execução dos serviços objeto 

da Concessão Administrativa; 

23.4. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por eventos 

decorrentes dos riscos imputados ao Parceiro Privado e nas seguintes hipóteses: 

(i) Variações de custos nas obrigações imputáveis ao Parceiro Privado; 

(ii) Aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pelo 

Parceiro Privado para realização de investimentos ou custeio das 

operações objeto da Concessão Administrativa; 

(iii) Variação de custo decorrente de variação cambial; 

(iv) Se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte do 

Parceiro Privado poderiam ter sido neutralizados com a melhoria da 

prestação do serviço; ou quando da ocorrência de negligência, inépcia; ou 

omissão na exploração dos serviços objeto da Concessão Administrativa; 

ou de qualquer forma o Parceiro Privado tenha concorrido, direta ou 
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indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio. 

23.5. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado 

por requerimento do Parceiro Privado ou por determinação do Poder Concedente. 

23.5.1 Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado 

por requerimento do Parceiro Privado deverá constar de requerimento 

fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos necessários à 

demonstração do cabimento do pleito; 

23.5.2 Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração 

circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos 

impactos do evento gerador do desequilíbrio sobre o fluxo de caixa do Parceiro 

Privado. 

23.6. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento do Parceiro Privado, o Poder 

Concedente poderá, a qualquer tempo, solicitar laudos técnicos econômicos específicos, 

elaborados por entidades independentes. 

23.6.1 A critério do Poder Concedente poderá ser realizada, por intermédio de entidade 

independente, especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida, 

auditoria para constatação da situação que ensejou o pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

23.6.2 O Poder Concedente terá livre acesso a informações, bens e instalações do 

Parceiro Privado ou de terceiros por ele contratados para aferir o quanto alegado 

pelo Parceiro Privado. 

23.6.3 Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido 

de reequilíbrio correrão por conta das partes, em proporções iguais, em caso de 

procedência do pleito ao final. Em caso de improcedência do pedido, os custos 

serão arcados pela parte que o tiver formulado. 

23.7. A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a pedido do Parceiro 

Privado deverá necessariamente considerar em favor do Poder Concedente: 
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23.7.1 Os ganhos econômicos extraordinários, que não decorram diretamente da sua 

eficiência empresarial, propiciados por alterações tecnológicas ou pela 

modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como ganhos de 

produtividade ou redução de encargos setoriais gerados por fatores externos ao 

Parceiro Privado. 

23.7.2  Os ganhos econômicos efetivos decorrentes da redução do risco de crédito dos 

financiamentos utilizados pelo Parceiro Privado, nos termos do art. 5°, IX, da Lei 

Federal de PPP (Lei n. 11.079/2004). 

23.8. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo 

Poder Concedente deverá ser objeto de comunicação ao Parceiro Privado, acompanhado 

de cópia dos laudos e estudos pertinentes. Não havendo manifestação pelo Parceiro 

Privado no prazo consignado na comunicação, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) 

dias, prorrogáveis por igual período, a omissão será considerada como concordância em 

relação ao mérito da proposta do Poder Concedente. 

23.9. O Poder Concedente terá a prerrogativa de escolher a forma pela qual será 

implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, que será 

formalizada em Aditivo, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços, em especial, pelas seguintes: 

(i) Prorrogação ou redução do Prazo da Concessão; 

(ii) Revisão no valor da Contraprestação Mensal; 

(iii) Aporte de Recursos ou pagamento de indenização; 

(iv) Combinação das modalidades anteriores, ou outros permitidos pela 

legislação a critério do Poder Concedente. 

23.10. Na escolha da medida destinada a implementar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, o Poder Concedente considerará a periodicidade e o montante dos 

pagamentos vencidos e vincendos a cargo do Parceiro Privado, relativo aos contratos 

de financiamento celebrados por este para a execução do objeto do Contrato. 
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23.11. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados 

os efeitos dos Tributos Diretos e Indiretos sobre o fluxo dos dispêndios marginais. 

23.12. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato não poderá 

importar efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias da apresentação do pleito 

ou da comunicação. 

23.13. Decorridos 90 (noventa) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro por requerimento do Parceiro Privado e não sendo encontrada 

solução amigável, aplicar-se-á, primeiramente, o procedimento da Junta Técnica. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – REAJUSTE DO CONTRATO 

 

24.1. A Contraprestação Mensal será reajustada, de forma automática, anualmente, nos 

termos da Lei Federal nº 9.069/95, tendo como referência a data base de [•], pelo IPCA. 

24.4.1 Para efeitos de reajuste os valores serão calculados com duas casas decimais, sem 

arredondamentos, sendo desprezadas as demais. 

24.4.2 Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o disposto nesta 

Cláusula, as partes concordam desde já com a sua adequação aos novos 

dispositivos legais. 

24.4.3 Caso até a emissão do documento de cobrança não seja conhecido o índice de 

reajuste correspondente, a fim de permitir que o cálculo do mesmo seja feito na data 

de sua aplicação, adotar-se-á, de forma provisória, o índice calculado com base na 

última variação mensal disponível, projetada pelo número de meses faltantes, até a 

data de sua aplicação, sem prejuízo da observância da periodicidade do reajuste 

previsto nesta Cláusula. 

24.4.4 Quando da publicação dos índices definitivos, far-se-á a apuração e o 

correspondente ajuste financeiro da diferença a maior ou a menor, considerada a 

mesma data do vencimento do documento de cobrança que tenha dado origem à 
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ocorrência. 

24.4.5 Na eventualidade de o indicador referido nesta Cláusula deixar de existir, o Poder 

Concedente passará, de imediato, à aplicação de um indicador substitutivo, nos 

termos da legislação aplicável. 

24.4.6 Caso não seja oficializado um índice substitutivo, o Poder Concedente e a 

Concessionária definirão de comum acordo, o novo indicador, se assim permitir a 

legislação. 

24.4.7 O cálculo do reajuste será feito pelo Parceiro Privado e encaminhado para 

aprovação do Poder Concedente. 

24.4.8 Havendo razões fundamentadas para a rejeição da atualização, conforme previsto 

no artigo 5º, parágrafo primeiro, da Lei n. 11.079/2004, o Poder Concedente deverá 

publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 (quinze) dias corridos após a 

apresentação da fatura, as razões de eventual rejeição do reajuste, bem como o 

valor a ser pago no período subsequente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – REVISÕES DO CONTRATO 

 

25.1. São previstas revisões contratuais ordinárias e revisões contratuais extraordinárias.  

25.2. As revisões ordinárias deverão ocorrer a cada 3 (três) anos, contado da data da 

ORDEM DE INÍCIO, quando as partes promoverão revisão dos parâmetros, condições e 

resultados gerais, em busca da melhoria contínua da prestação dos serviços concedidos, 

sem prejuízo das disposições contidas neste Contrato, com o objetivo de:  

(i) Analisar criticamente e eventualmente alterar os parâmetros de aferição 

da qualidade dos serviços prestados; 

(ii) Alterar as especificações do objeto do contrato, em especial para 

incorporar eventuais avanços tecnológicos, quando for o caso e aprimorar 

a prestação, em atenção ao princípio da atualidade;  
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(iii) Viabilizar novos investimentos;  

(iv) Atualizar o valor do contrato. 

25.3. O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo Poder Concedente, 

ou a pedido do Parceiro privado, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual 

período, da conclusão dos 3 (três) primeiros anos de vigência, e assim sucessivamente, 

até o final do prazo de duração da concessão. 

25.3.1 Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da revisão de 

que trata esta cláusula, cada parte detalhará as eventuais alterações sugeridas, 

com as justificativas correspondentes, estudos e outros documentos que embasem 

a sua proposta. 

25.3.2 Caso em decorrência da atualização e revisão de Indicadores de Desempenho 

novos investimentos sejam justificadamente exigidos do Parceiro Privado sem que 

isto estivesse previamente estabelecido no Contrato ou no Plano de Negócios do 

Parceiro Privado, as Partes poderão iniciar procedimento de Recomposição do 

Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. 

25.4. O Poder Concedente somente poderá deixar de autorizar a revisão caso comprove, 

de forma fundamentada que:  

(i) Houve erro matemático no cálculo do novo valor apresentado pelo 

Parceiro Privado; ou 

(ii) Não se completou o período previsto para a Revisão Ordinária.  

25.5. Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, deverá ser revisto 

o equilíbrio econômico – financeiro, em benefício do Parceiro Privado ou do Poder 

Concedente, de forma a manter o equilíbrio do ajuste.  

25.6. As Revisões Extraordinárias poderão ser solicitadas pelo Parceiro Privado sempre 

com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade 

dos serviços, e desde que verificada a ocorrência de uma das seguintes circunstâncias: 

(i) Indicadores de Desempenho se mostrarem comprovadamente ineficazes 
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para aferir a qualidade dos serviços; ou  

(ii) Houver necessidade comprovada de inclusão e/ou exclusão de encargos, 

resultado das transformações tecnológicas supervenientes ou da 

necessidade de adequação dos sistemas de mensuração da qualidade 

dos serviços prestados a padrões técnicos reconhecidos nacional e 

internacionalmente.  

25.7. A solicitação do Parceiro Privado deverá vir acompanhada das razões que justifiquem 

a revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos 

julgados pertinentes. 

25.7.1 O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre as 

PARTES. 

25.7.2 Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação do pedido de revisão 

ordinária ou extraordinária sem solução ou acordo entre as PARTES, qualquer uma 

das partes poderá acionar a Junta Técnica. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO DESEMPENHO DO PARCEIRO PRIVADO 

 

26.1. O valor da Remuneração do Parceiro Privado variará de acordo com o cumprimento 

dos Indicadores de Desempenho que possam impactar na Contraprestação, descritos no 

Anexo X deste Contrato.  

26.2. O desempenho do Parceiro Privado na execução do objeto contratual será avaliado 

mensalmente pelo Poder Concedente, que deverá apresentar Relatório de Avaliação de 

Desempenho, em até 10 (dez) dias antes da data em que o pagamento da Remuneração 

do Parceiro Privado, relativa ao mês referente à avaliação. 

26.3. No caso do Parceiro Privado não concordar com a avaliação de desempenho 

realizada pelo Poder Concedente, poderá solicitar a abertura de procedimento para 

verificação de eventual inconformidade da avaliação.  
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26.3.1 Os valores em discussão, no entanto, somente poderão ser considerados vencidos 

e devidos ao Parceiro Privado após decisão definitiva do Poder Concedente, 

reconhecendo o equívoco na avaliação, ou após decisão definitiva da Junta 

Técnica. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA TRIBUTAÇÃO 

 

27.1. O Parceiro Privado é integral e unicamente responsável pelo recolhimento dos 

tributos incidentes sobre suas atividades, bem como pelo cumprimento da legislação 

tributária como um todo, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias, sobre as 

quais deverá buscar meios eficientes de cumpri-las, conforme os mecanismos 

disponíveis na legislação. 

 

CAPÍTULO V – SEGUROS E GARANTIAS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – SEGUROS 

 

28.1. O Parceiro Privado deverá, durante todo o Prazo da Concessão, contratar e manter 

em vigor, no mínimo, os seguros abaixo indicados, nas condições ora estabelecidas: 

(i) Seguro de armazenagem com cobertura do valor médio dos 

medicamentos e outros produtos armazenados – deve contemplar riscos 

de incêndio, queda de raio, explosão e implosão, desabamento, 

inundação, danos elétricos, infiltrações;  

(ii) Seguro de transporte com cobertura do valor dos medicamentos e outros 

produtos transportados, desde a coleta até a entrega em seu destino final 

– inclui o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 

de Cargas (RCTR-C) e o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo 
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por Desaparecimento de Cargas (RCF-DC); e 

(iii) Outros seguros que o Parceiro Privado  seja obrigada por lei a contratar 

e manter. 

28.1.1 O Parceiro Privado deverá assegurar todos os embarques de cargas, averbando-

os junto à Seguradora. 

28.2. O Poder Concedente e o Parceiro Privado avaliarão a necessidade de revisão anual, 

ou em outra periodicidade. 

28.3. Todos os seguros contratados para os fins deste Contrato deverão ser contratados 

com seguradoras de primeira linha, autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre, 

Certidão de Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apólice. 

28.4. Nenhum serviço ou investimento poderá ter início ou prosseguir sem que o Parceiro 

Privado comprove a contratação dos seguros mediante apresentação da apólice, prova de 

pagamento do prêmio, Certidão de Regularidade Operacional. 

28.5. A SES-DF deverá figurar como cossegurada, devendo ser comunicada, 

imediatamente, acerca de qualquer modificação, cancelamento, suspensão, renovação ou 

substituição de qualquer seguro contratado pelo Parceiro Privado, a fim de assegurar a 

adequação dos seguros ás novas situações que ocorram durante o período do 

CONTRATO, dentro das condições da apólice. 

28.5.1 As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas 

apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias. 

28.5.2 Os recursos provenientes das indenizações decorrentes dos seguros contratados 

pelo Parceiro Privado deverão ser utilizados para a garantia da continuidade dos 

serviços, exceto: 

(i) Se o evento segurado resultar em caducidade da Concessão; 

(ii) Se a SES-DF, ou o Poder Concedente, vier a responder pelo sinistro, 

hipótese na qual as indenizações decorrentes das apólices deverão prever 
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sua indenização direta. 

28.6. Os valores contratados deverão ser definidos pelo Parceiro Privado, de acordo com 

o Cronograma de Implantação, bem como de acordo com o prazo de início. 

28.7. Deverão ser apresentadas, mensalmente, em conjunto com a documentação de 

regularidade fiscal as apólices de seguro emitidas pela seguradora com data atual, que 

confirme a existência e vigência dos seguros. 

28.8. Na contratação de seguros, o Parceiro Privado ainda deverá observar o seguinte: 

28.8.1 Todas as apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses. 

28.8.2 O Parceiro Privado deverá fornecer, ao final da vigência do seguro e caso não 

possua a nova apólice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando 

que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período 

determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, 

aguardando apenas a autorização da SUSEP para emissão da nova apólice. 

28.8.3 O Parceiro Privado deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da 

seguradora de informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

efetiva ocorrência, ao Parceiro Privado e ao  Poder Concedente, quaisquer fatos 

que possam implicar no cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, 

redução de cobertura, aumento de franquia ou redução de importâncias seguradas, 

observadas as situações previstas em lei. 

28.8.4 O Parceiro Privado é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 

utilização de qualquer seguro previsto no Contrato. 

28.9. O Parceiro Privado poderá alterar as coberturas e franquias, bem como quaisquer 

condições das apólices contratadas, para adequá-las às fases de desenvolvimento da 

Concessão Administrativa, condicionado, contudo, à apresentação ao Poder Concedente 

de documento de Adequação do Plano de Seguros. 

28.10. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente Contrato ou a regulação setorial, e deverão conter 
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declaração expressa da companhia seguradora, de que conhece integralmente este 

Contrato, inclusive no que se refere aos limites dos direitos do Parceiro Privado. 

28.11. O Parceiro Privado assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões 

decorrentes da realização dos seguros de que trata este Contrato, inclusive para fins dos 

riscos assumidos. 

28.12. O Parceiro Privado será inteiramente responsável pelos medicamentos e outros 

produtos sob sua guarda e operação. As perdas de medicamentos e outros produtos 

decorrentes da operação e atividades conduzidas pelo Parceiro Privado deverão ser 

ressarcidas integralmente ao Parceiro Público. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE 

 

29.1. O Poder Concedente obriga-se a assegurar os recursos orçamentários necessários 

ao pagamento da Contraprestação Mensal, conforme estabelecida neste Contrato. 

29.2. A Garantia será assegurada mediante criação de um Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas do Distrito Federal – FGP-DF nos termos do Decreto n. 35.083/2014 e 

Lei n. 5.004/2013. 

29.3. O patrimônio do Fundo levará em conta o valor projetado da Contraprestação Mensal 

ao término do Período de Investimentos e dos reajustes previstos. 

29.4. Na hipótese de inadimplemento por parte do Poder Concedente no pagamento da 

Contraprestação Mensal, a Concessionária poderá, decorridos 90 (noventa) dias da data 

de pagamento prevista, executar a Garantia, concedendo-lhe, inicialmente, o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para pagamento espontâneo. 

29.4.1 No caso de inadimplemento no pagamento da Contraprestação Mensal pelo Poder 

Concedente ao Parceiro Privado, uma vez decorridos o prazo, incidirá multa 

pecuniária de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto, acrescido de juros de 

mora correspondentes à variação pro rata die da taxa SELIC. 
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29.5. Na hipótese impossibilidade ou sérias dificuldades de retomada do regular 

pagamento da contraprestação pecuniária pelo Poder Concedente, este deverá apresentar 

plano de retomada dos serviços objeto deste Contrato, a fim de assegurar a continuidade 

e regularidade dos mesmos, ficando o Poder Concedente impossibilitado de celebrar 

novos contratos de Parceria Público-Privada enquanto não superado o referido óbice. 

29.6. Fica facultado, a qualquer momento e mediante concordância do Parceiro Privado, 

substituir a Garantia, total ou parcialmente, por garantia em valor correspondente, prestada 

por instituição financeira de primeira linha, classificada entre as 50 (cinquenta) maiores 

pelo critério de Ativo Total menos Intermediação, conforme relatório emitido 

trimestralmente pelo Banco Central do Brasil ou por garantia oferecida por organismo 

multilateral de crédito com classificação de risco AAA ou equivalente, ou prestar outras 

formas de garantia pessoal ou real. 

29.7. A Concessionária fará jus a Garantia Complementar à Garantia Principal, a qual 

somente será exequível a partir do esgotamento da Garantia Principal, sem a sua 

recomposição pelo Poder Concedente. 

29.7.1 A Garantia Complementar incidirá sobre as receitas do Fundo de Saúde do Distrito 

Federal instituído pela Lei Complementar n. 11/1996, criado nos termos do art. 151 

da Lei Orgânica do Distrito Federal, que serão objeto de cessão fiduciária ou 

penhor, na forma da legislação civil e disciplinada em instrumento próprio, 

segregadas em conta corrente vinculada, de movimentação restrita, operada por 

agente de garantia com poderes conferidos para a execução da garantia, 

independentemente da anuência do Poder Concedente, no caso de inadimplemento 

da contraprestação pecuniária após o esgotamento da Garantia Principal. 

29.7.2 A Garantia Complementar assumirá caráter irrevogável e irretratável por toda a 

vigência do Contrato e será disciplinada em instrumento jurídico próprio. 

29.8. Decorridos mais de 6 (seis) meses de inadimplemento, pelo Poder Concedente, do 

regular pagamento da Contraprestação Pecuniária, independentemente da sua cobertura 
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pela Garantia Principal e Garantia Complementar, fica facultado ao Parceiro Privado 

solicitar a rescisão do Contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – GARANTIAS PRESTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO 

 

30.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a SPE manterá a garantia de 

execução do contrato prestada como condição precedente para a assinatura, no montante 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor estimado para o contrato. 

30.2. A Garantia de Execução deve observar o valor mínimo disposto acima, e poderá ser 

ofertada e/ou substituída, mediante prévia e expressa anuência do Poder Concedente, em 

uma das seguintes modalidades: 

(i) Moeda corrente nacional; 

(ii) Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional; 

(iii) Seguro-garantia; 

(iv) Fiança bancária; ou 

(v) Combinação de duas ou mais das modalidades constantes dos itens (i) a 

(iv) acima. 

30.3. É de integral responsabilidade do Parceiro Privado a manutenção e suficiência da 

Garantia de Execução prestada neste Contrato. 

30.3.1 A Garantia de Execução prestada em moeda corrente nacional deverá ser 

depositada no Banco [•], Agência [•], conta corrente nº [•], de titularidade da SES- 

DF, CNPJ/MF nº [•]. 

30.3.2 A Garantia de Execução prestada por Títulos da Dívida Pública do Tesouro 

Nacional, deverá ser prestada pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar 

onerados com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade 

ou aquisição compulsória. Os Títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos. 

30.3.3 A Garantia de Execução apresentada na modalidade de seguro-garantia será 

comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia, acompanhada de 

comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão 

de Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice. 

30.3.4 A Garantia de Execução apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser 

emitida por instituição financeira classificada no último Relatório dos 50 (cinquenta) 

maiores Bancos – Critério de Ativo Total menos Intermediação, emitido 

trimestralmente pelo Banco Central do Brasil. 

30.3.5 A Garantia de Execução prestada via seguro-garantia ou fiança bancária deverá ter 

vigência mínima de 01 (um) ano a contar da contratação, sendo de total 

responsabilidade do Parceiro Privado realizar as renovações e atualizações 

necessárias, devendo comunicar ao Poder Concedente toda renovação e 

atualização realizada, sob pena das penalidades cabíveis. 

30.4. Em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigência da Garantia de 

Execução, deverá o Parceiro Privado apresentar ao Poder Concedente documento 

comprobatório de renovação e atualização da Garantia de Execução. 

30.5. A Garantia de Execução será reajustada anualmente, de maneira proporcional ao 

reajuste aplicado sobre a Contraprestação Mensal devida ao Parceiro Privado, devendo 

o Parceiro Privado tomar as providências cabíveis para a atualização do valor da Garantia 

de Execução. 

30.6. A Garantia de Execução deverá permanecer plenamente vigente por, no mínimo, 

120 (cento e vinte) dias após o término do Prazo da Concessão, podendo ser executada 

nos termos deste Contrato, sendo liberada após o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais. 
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30.7. Sempre que utilizada a garantia, o Parceiro Privado deverá recompor o seu valor 

integral no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período mediante 

solicitação por escrito devidamente justificada. 

30.8. Não obstante outras hipóteses previstas neste Contrato ou na legislação, a Garantia 

de Execução poderá ser executada, total ou parcialmente, pelo Poder Concedente, nas 

seguintes circunstâncias quando a falha não for sanada pelo Parceiro Privado no prazo 

previsto: 

(i) O ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo Poder Concedente 

face ao inadimplemento do Parceiro Privado; 

(ii) Se o Parceiro Privado deixar de pagar multas, indenizações ou demais 

penalidades que lhe sejam aplicadas, na forma deste Contrato e nos 

prazos estabelecidos; 

(iii) Nas hipóteses de reversão de bens ao Poder Concedente, caso os Bens 

Reversíveis não sejam entregues de acordo com as exigências deste 

Contrato, recusando-se o Parceiro Privado ou deixando de corrigir as 

falhas apontadas pelo Poder Concedente, na forma estabelecida neste 

Contrato; 

(iv) Caso o Parceiro Privado se recuse ou deixe de contratar seguro 

obrigatório, nos termos deste Contrato; 

(v) Caso o Poder Concedente seja responsabilizado, indevidamente, por 

qualquer ato ou fato decorrente da atuação do Parceiro Privado, seus 

prepostos ou subcontratados, incluindo, mas não se limitando, a danos 

ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades 

regulatórias, dentre outros. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIAS AOS FINANCIADORES 

 

31.1. O Parceiro Privado poderá prestar garantias decorrentes deste Contrato, aos seus 

Financiadores, nos termos desta Cláusula. 

31.2. O Parceiro Privado poderá oferecer em garantia dos financiamentos, operações de 

crédito, captação de recursos no mercado, operações de dívida ou similares, em todos os 

casos devendo a operação estar relacionada com este Contrato, os direitos creditórios 

relativos à Contraprestação Mensal devida pelo Poder Concedente ao Parceiro Privado, o 

direito a exigir ou executar as garantias prestadas pelo Poder Concedente, os direitos 

relativos às indenizações devidas ao Parceiro Privado, contanto que tal oferecimento de 

garantia não comprometa a continuidade e qualidade na execução deste Contrato. 

31.3. Ao Parceiro Privado também será facultado oferecer garantias aos financiamentos, 

operações de crédito, captação de recursos no mercado, operações de dívida ou similares, 

em todos os casos devendo a operação estar relacionada com este Contrato, mediante 

cessão, inclusive fiduciária, usufruto ou penhor de ações, títulos, valores mobiliários e seus 

respectivos rendimentos, relacionados à SPE. 

31.3.1 Caso a garantia constitua a cessão, usufruto ou penhor das ações representativas 

do Controle ou do Bloco de Controle da SPE, esta garantia dependerá de prévia e 

expressa anuência do Poder Concedente. 

31.4. O Parceiro Privado também poderá permitir que os Financiadores, mediante 

notificação prévia às Partes, solicitem pagamentos diretos pelo Poder Concedente, até o 

limite dos direitos creditórios do Parceiro Privado, relacionados a este Contrato. 

 

CAPÍTULO VI – DO PARCEIRO PRIVADO 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA SPE 
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32.1. A SPE deverá ser estruturada sob a forma de sociedade por ações nos termos da 

Lei Federal nº 6.404/1976 e indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a 

exploração do OBJETO da CONCESSÃO, sendo sua composição societária aquela 

apresentada na LICITAÇÃO e constante de seus instrumentos societários, os quais 

deverão ser entregues, atualizados, ao Poder Concedente.  

32.2. O capital social mínimo da SPE deve ser igual a R$ 8.972.201,00 (oito milhões, 

novecentos e setenta e dois mil e duzentos e um reais)9 na data de assinatura do Contrato.  

32.2.1 No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar 

rigorosamente, as normas da Lei Federal n. 6.404/1976.  

32.2.2 Na data de assinatura do contrato, a SPE deverá comprovar já ter integralizado ao 

menos o correspondente a 10% (dez por cento) do capital social mínimo.  

32.3. A SPE poderá, durante todo o prazo da concessão, reduzir seu capital social abaixo 

do valor mínimo estabelecido, desde que com a prévia e expressa autorização do Poder 

Concedente.  

32.3.1 A autorização para redução do capital social somente poderá se dar após o quinto 

ano da CONCESSÃO, e se a SPE estiver em dia com suas obrigações contratuais 

e, ainda, restar demonstrado que a medida não causará impacto na capacidade da 

SPE cumprir com todas as suas demais obrigações. 

32.4. A SPE deverá obedecer aos padrões e as boas práticas de governança corporativa 

e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos do art. 9º, 

§3º, da Lei Federal n. 11.079/2004. 

32.5. A SPE poderá, realizados os registros e o que demais for necessário nos termos da 

legislação, assumir a forma de Companhia Aberta, podendo captar recursos e negociar 

títulos e valores mobiliários no mercado de capitais, contanto que o Bloco de Controle da 

                                                           
9 Conforme detalhado no Caderno Econômico-Financeiro. 
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SPE mantenha-se com o Licitante Vencedor ou Consórcio Vencedor da Licitação, 

conforme o caso. 

32.6. Os recursos a disposição da SPE deverão ser aplicados exclusivamente no 

desenvolvimento de atividades relacionadas à concessão de que trata este contrato, 

ressalvadas unicamente as aplicações financeiras. 

32.7. A SPE deverá estar sediada em Brasília, Distrito Federal e o exercício social e o 

exercício financeiro coincidirão com o ano civil. 

32.8. O patrimônio líquido médio da SPE deverá corresponder a R$ 37.762.279,00 (trinta 

e sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e nove reais)10, com 

R$ 7.045.107,00 (sete milhões, quarenta e cinco mil e cento e sete reais) no ano de 

estabilização de atendimento, obrigando-se o Parceiro Privado a elevar seu valor sempre 

que este se encontre abaixo do limite ora estabelecido. 

32.9. O Parceiro Privado poderá oferecer em garantia, nos termos da Cláusula anterior, os 

direitos emergentes decorrentes desta Concessão Administrativa, para captação de 

recursos relacionados a investimentos vinculados ao objeto deste Contrato, desde que não 

comprometida a continuidade e a adequação na prestação dos serviços objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA SPE 

 

33.1. Durante todo o prazo de vigência do contrato, salvo por eventual transferência de 

controle para seus Financiadores, o controle societário direto da SPE somente poderá ser 

alterado mediante prévia e expressa autorização do Poder Concedente.  

33.1.1 A alteração do controle societário da SPE será sempre autorizada pelo Poder 

Concedente quando a medida não prejudicar, tampouco colocar em risco, a 

execução do contrato, nos termos da legislação vigente.  

                                                           
10 Conforme detalhado no Caderno Econômico-Financeiro. 
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33.2. Caso o Parceiro Privado deseje, de alguma forma, realizar a Transferência de 

Controle da SPE a terceiros, deverá submeter ao Poder Concedente Notificação de 

Transferência de Controle, solicitando a transferência almejada e apresentando, no 

mínimo, as seguintes informações: 

(i) Explicação da operação societária almejada e da estrutura societária 

proposta para o momento posterior à Transferência de Controle; 

(ii) Justificativa para a realização da Transferência de Controle; 

(iii) Indicação e qualificação das sociedades que passarão a figurar como 

Controladoras ou integrar o Bloco de Controle da SPE, apresentando,  

ainda, a relação dos integrantes da Administração da SPE e seus 

Controladores; 

(iv) Demonstração do quadro acionário da SPE após a operação de 

Transferência de Controle almejada; 

(v) Demonstração da Habilitação das sociedades que passarão a figurar 

como controladoras ou integrarão o Bloco de Controle da SPE; 

(vi) Compromisso expresso dos Controladores das sociedades que 

passarão a figurar como Controladoras ou integrarão o Bloco de 

Controle da SPE, indicando que cumprirão integralmente todas as 

obrigações deste Contrato, bem como que apoiarão a SPE no que for 

necessário à plena e integral adimplência das obrigações e ela 

atribuídas; 

(vii) Compromisso de todos os envolvidos de que a operação de 

Transferência de Controle ficará suspensa até que obtida a aprovação 

nos órgãos competentes, inclusive o CADE. 

33.2.1 O Poder Concedente terá 60 (sessenta) dias contados do recebimento da 

Notificação de Transferência de Controle para apresentar resposta escrita para o 

pedido, podendo conceder a anuência, rejeitar o pedido de maneira fundamentada 
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ou formular exigências, também de maneira fundamentada, para que conceda a 

anuência. 

33.2.2 Não será permitida a Transferência de Controle da SPE até que se encerre o 

Período de Investimentos. 

33.2.3 Poderá ser apontada como justificativa para a realização da Transferência de 

Controle, aquela realizada para a preservação da Concessão e a continuidade dos 

serviços. 

33.3. Caso o Parceiro Privado, seu Controlador ou qualquer componente do Bloco de 

Controle da SPE, pretenda, a qualquer tempo, transferir o Controle ou sua participação 

acionária na SPE para alguma de suas Afiliadas, deverá observar o seguinte: 

(i) Deverá enviar ao Poder Concedente, para fins de informação, Notificação 

de Transferência de Controle, nos moldes acima, apresentando todas as 

informações necessárias, no que for aplicável, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias após a consumação da transferência de controle; 

(ii) O Controle da respectiva Afiliada do Controlador ou do respectivo 

componente do Bloco de Controle da SPE deverá permanecer com o 

mesmo Controlador ou componente do Bloco de Controle da SPE; e 

(iii) Caso a transferência de Controle para Afiliadas não obedeça qualquer dos 

requisitos legais e os estabelecidos neste Contrato, poderá o Poder 

Concedente considerá-la nula de pleno direito, por ato motivado a ser 

enviado ao Parceiro Privado em até 30 (trinta) dias contados do 

recebimento da Notificação de Transferência de Controle. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUÊNCIA 

PRÉVIA 

 

34.1 Dependem de prévia anuência do Poder Concedente, sem prejuízo das demais 

disposições deste Contrato, os seguintes atos eventualmente praticados pelo Parceiro 

Privado, sob pena de declaração da caducidade da Concessão Administrativa: 

(i) Alteração do objeto social da SPE; 

(ii) Fusão, incorporação, cisão, transformação ou qualquer forma de  

reestruturação societária da SPE; 

(iii) Redução do Capital Social mínimo da SPE; e 

(iv) Alteração na cobertura de seguros, na seguradora contratada ou na 

Garantia de Execução relacionados ao presente Contrato. 

34.2. Dependem de comunicação ao Poder Concedente, em até 05 (cinco) dias depois da 

consumação do ato, os seguintes atos eventualmente praticados pelo Parceiro Privado, 

sob pena de aplicação das penalidades cabíveis: 

(i) Alterações na composição acionária da SPE, que não implique em 

Transferência de Controle, mas que implique em transferência de, no 

mínimo, 20% (vinte por cento) das ações com direito a voto na SPE; 

(ii) Alterações na composição acionária da SPE, que não implique em 

Transferência de Controle, mas que implique em transferência de, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto detidas 

por um acionista que, por sua vez, fosse detentor, no momento 

imediatamente anterior à(s) transferência(s), de mais de 20% (vinte por 

cento) das ações com direito a voto na SPE; 

(iii) Alterações na composição acionária da SPE, que não implique em 
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Transferência de Controle, mas que implique perda do poder de Controle 

por determinado acionista ou Bloco de Controle; 

(iv) Alterações na composição acionária da SPE, que não implique em 

Transferência de Controle, mas que implique em aquisição de poder de 

Controle Negativo ou Controle Compartilhado por acionista que, no 

momento imediatamente anterior à(s) transferência(s), não era Controlador 

e não participava do Bloco de Controle da SPE; 

(v) Contratação de qualquer financiamento, emissão de títulos e valores 

mobiliários, toda e qualquer operação de dívida contratada pela SPE, 

contratação de seguros e garantias; 

(vi) Perda de qualquer condição essencial à prestação dos serviços pela SPE; 

(vii) Aplicação de penalidades à SPE, por qualquer órgão ou entidade que 

tenha competência para tanto, especialmente quanto à inadimplência das 

obrigações tributárias, previdenciárias, de segurança e medicina do 

trabalho ou aplicadas por qualquer órgão de Vigilância Sanitária; 

(viii) Substituição do Responsável Técnico da SPE, observadas as disposições 

da Cláusula abaixo. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

35.1. Os Serviços objeto deste contrato serão executados sob a responsabilidade técnica 

de [NOME], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [•], inscrito(a) 

no CPF/MF sob o nº [•], com endereço na [•]. 

35.1.1 O Parceiro Privado se obriga a manter a responsabilidade técnica com o(s) 

técnico(s) indicado(s) acima até o final do Prazo da Concessão. A substituição de 

qualquer responsável técnico deverá ser feita por outro de igual experiência e 

capacidade técnica, sendo comunicada ao Poder Concedente, nos termos da 
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Cláusula 40 acima. 

35.1.2 O Poder Concedente terá 10 (dez) dias para se manifestar em atenção à 

comunicação. Caso entenda que o responsável técnico substituído não tenha a 

experiência ou capacidade técnica desejada, poderá solicitar sua substituição, em 

ato fundamentado. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

36.1. Cada uma das Partes será integralmente responsável pela guarda, 

acondicionamento e condições dos Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde 

movimentados no âmbito deste Contrato, até a transferência de posse à outra Parte. 

36.2. Em todos os eventos de transferência de posse de Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde ao Parceiro Privado, seja pelo Poder Concedente, seus fornecedores, 

parceiros ou outros entes da Administração Pública, o Parceiro Privado deverá vistoriar os 

produtos entregues e emitir Aceite de Produtos em favor de quem fizer a entrega. 

36.2.1 Caso o Parceiro Privado identifique qualquer vício, erro ou defeito nos produtos que 

lhe forem entregues, poderá não emitir o Aceite de Produtos para tais produtos 

viciados, devendo comunicar o Poder Concedente sobre o vício encontrado. Com a 

rejeição dos produtos, o Poder Concedente deverá, conforme o caso e pertinência, 

proceder com a substituição por produtos adequados. 

36.2.2 Caso o Poder Concedente discorde da rejeição do Parceiro Privado, poderá 

submeter o assunto à Junta Técnica. No caso de confirmação da adequação dos 

produtos, o Parceiro Privado poderá responder por eventuais prejuízos materiais 

que tiver causado com a rejeição desmotivada. 

36.2.3 Com a emissão do Aceite de Produtos, o Parceiro Privado assumirá todas as 

responsabilidades pelas condições, validade, armazenamento, guarda, 

rastreabilidade e o que demais pertinente sobre os respectivos Medicamentos e 
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Produtos de Interesse à Saúde arrolados no documento. 

36.3. Em todos os eventos de transferência de posse de Medicamentos e Produtos de 

Interesse à Saúde do Parceiro Privado ao Poder Concedente, este, representado por quem 

for indicado para o recebimento dos produtos, deverá vistoriar os produtos entregues e 

emitir Aceite de Produtos em favor do Parceiro Privado. 

36.3.1 Com a emissão do Aceite de Produtos, o Poder Concedente assumirá todas as 

responsabilidades pelas condições, validade, armazenamento, guarda, 

rastreabilidade e o que demais pertinente sobre os respectivos Medicamentos e 

Produtos de Interesse à Saúde arrolados no documento. 

36.3.2 Caso o Poder Concedente identifique qualquer vício, erro ou defeito nos produtos 

que lhe forem entregues, poderá não emitir o Aceite de Produtos para tais produtos 

viciados, devendo comunicar o Parceiro Privado sobre o vício encontrado. Com a 

rejeição dos produtos, o Parceiro Privado deverá, por sua conta, proceder com a 

substituição dos produtos rejeitados, em no máximo 30 (trinta) dias, por produtos 

adequados. 

36.3.3 Caso o Parceiro Privado discorde da rejeição do Poder Concedente, poderá, não 

obstante o dever de reposição, submeter o assunto à Junta Técnica. No caso de 

confirmação da adequação dos produtos, o Poder Concedente poderá responder 

por eventuais prejuízos materiais que tiver causado com a rejeição desmotivada. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO 

 

37.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades, o Parceiro Privado poderá contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades relacionadas às suas obrigações contratuais. 

37.2. Na hipótese de subcontratação ou terceirização de serviços, o Parceiro Privado 

deverá, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato com o terceiro, comunicar, por 

escrito, à SES-DF o seguinte: 
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(i) Nome, qualificação e endereço da empresa a ser contratada; 

(ii) Nome, qualificação e endereço dos administradores e prepostos da 

empresa a ser contratada; 

(iii) Descrição objetiva dos serviços a serem contratados; 

(iv) Data prevista para o início e conclusão dos serviços a serem contratados; 

(v) Enviar anexos os atos constitutivos da empresa a ser contratada, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório competente, bem 

como os documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, de 

acordo com o art. 29 da Lei Federal n. 8.666/1993. 

37.3. O fato do contrato com terceiros ter sido de conhecimento da SES-DF não poderá 

ser alegado pelo Parceiro Privado para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas 

obrigações decorrentes da Concessão, ou justificar qualquer atraso ou modificação nos 

custos. 

37..4. O Parceiro Privado permanecerá integralmente responsável pelos serviços 

prestados, mesmo que por terceiros, inclusive para fins de avaliação de desempenho, 

danos causados à SES-DF ou a terceiros, dentre outros. 

37.5. Os contratos entre o Parceiro Privado e terceiros reger-se-ão pelo direito privado, 

não estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder 

Concedente. 

37.6. Fica vedada a subcontratação de pessoas jurídicas ou físicas que estejam cumprindo 

pena de suspensão temporária de participação em Licitação, impedimento de contratar, 

inscritas no CADIN, declaradas inidôneas por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública federal, dos estados, Distrito Federal ou municípios, com falência 

decretada ou em processos de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou qualquer 

outra forma de insolvência. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – FINANCIADORES 

 

38.1. A SPE poderá obter, aplicar, amortizar, pagar juros e gerenciar financiamentos 

eventualmente necessários a execução do contrato.  

38.2. A SPE não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do contrato de 

financiamento eventualmente contratado, ou qualquer atraso ou dificuldade na 

formalização destes, não imputáveis ao Poder Concedente, nem tampouco atraso no 

desembolso dos recursos pactuados com terceiros para justificar atraso na execução do 

contrato.  

38.3. A SPE deverá apresentar ao Poder Concedente cópia do contrato de financiamento 

que vier a firmar, bem como das garantias eventualmente concedidas, além de 

documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir e 

quaisquer alterações desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da 

respectiva assinatura ou emissão, conforme o caso.  

38.4. A SPE está autorizada a negociar e contratar cláusula de transferência do controle 

ou administração temporária da SPE aos seus financiadores e garantidores, desde que tal 

transferência se dê com o objetivo de promover a reestruturação financeira da SPE e 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços, conforme previsto no inciso I do artigo 

5º da Lei Federal n. 11.079/2004. 

38.4.1 Caso tal condição seja efetivamente negociada, a SPE deverá encaminhar para o 

Poder Concedente cópia do referido contrato, por oficio, informando tal condição, 

em prazo não superior a 30 (trinta) dias da sua celebração.  

38.5. A transferência do Controle do Parceiro Privado para o Financiador somente ocorrerá 

mediante prova da inadimplência real ou iminente da SPE, quanto às obrigações passíveis 

de utilização deste mecanismo e a existência de plano preliminar de reestruturação da 

SPE a ser executado pelo Financiador e apresentado previamente ao Poder Concedente, 
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podendo ser aprofundado e especificado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 

assunção do controle da SPE. 

38.5.1 Caso os Financiadores queiram exercer a cláusula de transferência do controle ou 

da administração temporária, deverão notificar o Parceiro Privado e o Poder 

Concedente sobre o inadimplemento ensejador da assunção de Controle, 

concedendo prazo de 15 (quinze) dias para que o Parceiro Privado sane seu débito 

ou corrija a irregularidade. 

38.5.2 Em não sendo sanada a irregularidade, para assunção de controle da SPE, os 

Financiadores deverão notificar formalmente o Poder Concedente deste exercício, 

indicando de forma clara quando iniciará o exercício do direito, e as medidas 

adotadas para fazer cumprir todas as condições do presente contrato. 

38.5.3 A transferência do Controle do Parceiro Privado será formalizada, por escrito, nos 

termos da lei. 

38.6. O Financiador deverá assumir, por escrito, perante o Poder Concedente: 

(i) Que se compromete a cumprir todas as Cláusulas e disposições deste 

Contrato, bem como todas as demais obrigações contraídas pela SPE 

em função desta Concessão Administrativa; 

(ii) Que detém capacidade seja por meio da SPE, de seus prepostos ou por 

seus próprios meios, inclusive via contratação de terceiros, para o 

cumprimento do objeto deste Contrato e assunção dos serviços, 

mediante a apresentação dos documentos pertinentes. 

38.7. Caso o Poder Concedente entenda que os Financiadores não preencham as 

condições mínimas necessárias à assunção dos serviços, financeira ou que não 

preencham os requisitos de Habilitação necessários à assunção dos serviços, poderá, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, vetar, de maneira 

motivada, a assunção do Controle da SPE pelos Financiadores. 

38.7.1 Na hipótese do Poder Concedente vetar a assunção do Controle da SPE pelos 
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Financiadores, deverá conceder prazo de 10 (dez) dias para que os Financiadores 

apresentem outra proposta para assunção do Controle da SPE e/ou reestruturação 

da SPE para que torne-se adimplente às suas obrigações. 

38.8. Os contratos celebrados entre o Parceiro Privado e o Financiador poderão prever, 

ainda, que este aliene o controle da SPE, para garantir a continuidade e qualidade na 

prestação dos serviços objeto deste Contrato, mediante autorização prévia do Poder 

Concedente. Neste caso, o Adquirente deverá cumprir com todas as exigências 

habilitatórias. 

 

CAPÍTULO VII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

39.1. A SES-DF exercerá a mais ampla e completa fiscalização sobre este Contrato, o 

cumprimento das obrigações nele estabelecidas, bem como sobre a SPE, tendo, no 

exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à 

administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros do 

Parceiro Privado. 

39.2. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização serão 

imediatamente aplicáveis e vincularão o Parceiro Privado, sem prejuízo das disposições 

sobre solução de controvérsias estabelecidas neste Contrato, notadamente à possibilidade 

de abertura de processo perante a Junta Técnica. 

39.3. A fiscalização anotará em termo próprio de registro as ocorrências apuradas nas 

fiscalizações porventura realizadas, encaminhando o Termo de Fiscalização ao Parceiro 

Privado, em até 3 (três) dias de sua lavratura, para regularização das faltas ou defeitos 

verificados. 

39.3.1 Recebido o Termo de Fiscalização, o Parceiro Privado deverá regularizar as faltas 
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e/ou defeitos verificados no prazo indicado no próprio Termo de Fiscalização, ou 

apresentar a resposta que tiver, em igual prazo. Esse prazo poderá ser prorrogado 

mediante justificativa aceita pela SES-DF e sem prejuízo à continuidade e 

adequação dos serviços. 

39.3.2 A não regularização de faltas e/ou defeitos apurados, bem como o não acatamento 

da resposta ou justificativa apresentada pelo Parceiro Privado, configurará infração 

contratual e ensejará a lavratura de Auto de Infração e consequente abertura de 

processo, garantido o direito de defesa do Parceiro Privado, para verificação e 

aplicação de penalidades contratuais, sem prejuízo de demais sanções aplicáveis 

por eventuais violações à legislação ou regulamentos. 

39.3.3 Em caso de omissão do Parceiro Privado em cumprir as determinações da SES-

DF, esta, entendendo necessária a reparação ou correção determinada, terá a 

faculdade de proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de 

terceiro, correndo os respectivos custos por conta do Parceiro Privado. 

39.4. A fiscalização também será responsável por apurar o cumprimento dos Indicadores 

de Desempenho pelo Parceiro Privado. 

39.5. A SES-DF poderá acompanhar a prestação de serviços, podendo solicitar 

esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver desconformidades com as 

obrigações previstas no Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos Indicadores de 

Desempenho e parâmetros de qualidade. 

39.6. O Parceiro Privado será obrigado a reparar, corrigir, interromper, suspender ou 

substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pelo Poder Concedente, os serviços 

pertinentes à Concessão em que se verifiquem vícios, defeitos e/ou incorreções. 

39.7. A SES-DF poderá exigir que o Parceiro Privado apresente um plano de ação visando 

reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço prestado de maneira 

viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste Contrato, em prazo a 

ser estabelecido. 
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39.8. Das notificações expedidas pela SES-DF sobre qualquer irregularidade ou pleito de 

correção de vícios, defeitos e/ou incorreções, o Parceiro Privado poderá exercer seu direito 

de defesa, na forma da regulamentação vigente. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – PENALIDADES 

 

40.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como 

das normas da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na 

regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitantemente, das penalidades 

fixadas nesta cláusula. 

40.2. Garantido o direito de defesa e dilação probatória ao Parceiro Privado, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades: 

(i) Advertência; 

(ii) Aplicação de multa pecuniária; 

(iii) Declaração de caducidade da Concessão Administrativa; 

(iv) Suspensão temporária do direito de licitar e/ou impedimento de contratar 

com a Administração Pública do Distrito Federal, por prazo não superior a 

2 (dois) anos; ou 

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

40.3. A natureza da infração cometida variará conforme as seguintes categorias: a) Leve; 

b) Média; c) Grave; e, d) Gravíssima. 

40.3.1 As ocorrências de penalidade serão sujeitas à devida apuração por parte do Poder 

Concedente, que observará a natureza da infração cometida, com vistas a garantir 

sua proporcionalidade: 

(i) A natureza e a gravidade da infração; 
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(ii) Apuração de dolo e/ou culpa; 

(iii) O dano dela resultante ao Poder Concedente ou a terceiros; 

(iv) As vantagens auferidas pelo Parceiro Privado em decorrência da infração 

cometida; 

(v) As circunstâncias atenuantes e agravantes; 

(vi) A situação econômica e financeira do Parceiro Privado, em especial a sua 

capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e 

manter a execução do Contrato; e 

(vii) Os antecedentes do Parceiro Privado, inclusive eventual reincidência. 

40.4. A infração será considerada LEVE, quando decorrer de condutas involuntárias ou 

escusáveis do Parceiro Privado e das quais ele não se beneficie e ensejará a aplicação de 

alguma ou da combinação das seguintes penalidades: 

(i) Advertência por escrito que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 

(ii) Multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize 

infração leve, dentro do período de 06 (seis) meses consecutivos, no valor 

de até 0,2% sobre a contraprestação mensal vigente. 

40.5. A infração será considerada MÉDIA quando decorrer de conduta inescusável, mas 

efetuada pela primeira vez pelo Parceiro Privado, sem a ele trazer qualquer beneficio ou 

proveito e ensejará a aplicação de alguma ou da combinação das seguintes penalidades: 

(i) Advertência por escrito que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 

(ii) Multa no valor de até 0,6% da contraprestação mensal vigente, que também 

será cominada, quando for o caso, junto à determinação da adoção de 

medidas necessárias de correção. 

40.6. A infração será considerada GRAVE quando o Poder Concedente verificar ao menos 

um dos seguintes fatores: 
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(i) Ter o Parceiro Privado agido com má-fé; 

(ii) Da infração decorrer benefício direto ou indireto em proveito do Parceiro 

Privado; 

(iii) O Parceiro Privado for reincidente na infração; 

(iv) Quando o prejuízo decorrente da infração for significativo; 

(v) Quando da infração decorrer prejuízo econômico significativo em 

detrimento do Poder Concedente. 

40.6.1 O cometimento de infração grave ensejará a aplicação de alguma ou da 

combinação das seguintes penalidades: 

(i) Advertência; 

(ii) Multa no valor de até 1% da contraprestação mensal vigente, que também 

será cominada, quando for o caso, junto à determinação da adoção de 

medidas necessárias de correção; 

(iii) Declaração de caducidade da Concessão Administrativa; 

(iv) Suspensão temporária do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com 

a Administração Pública do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos. 

40.7. A infração será considerada gravíssima quando o Poder Concedente constatar, 

diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pelo Parceiro Privado,  seus 

prepostos ou prestadores de serviço, que suas consequências revestem-se de grande 

lesividade ao interesse público, prejudicando, efetiva ou  potencialmente, o meio ambiente, 

o erário público ou a continuidade dos serviços. 

40.7.1 O cometimento de infração gravíssima poderá ensejar a aplicação de alguma ou da 

combinação das seguintes penalidades: 

(i) Advertência; 

(ii) Multa no valor de até 1,2% da contraprestação mensal vigente, que também 

será cominada, quando for o caso, junto à determinação da adoção de 
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medidas necessárias de correção; 

(iii) Declaração de caducidade da Concessão Administrativa; 

(iv) Suspensão temporária do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com 

a Administração Pública do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

40.8. A sanção de multa pecuniária será quantificada conforme os parâmetros 

estabelecidos na Cláusula acima. 

40.8.1 As multas e penalidades poderão ter sua aplicação suspensa ou reduzidas a 50% 

(cinquenta por cento) de seu valor quando, a critério do Poder Concedente, 

entender-se que houveram fatores externos ao controle do Parceiro Privado que 

colaboraram para a sua ocorrência e/ou que o Parceiro Privado tenha adotado 

medidas preventivas, ou paliativas, para a célere recuperação dos serviços 

concedidos. 

40.8.2 Os atos de aplicação de multas deverão ser bem fundamentados e justificados, 

reportando-se à ocorrência específica, cláusula contratual violada e razões da 

aplicação da multa/penalidade. 

40.9. Todo processo de aplicação de pena deve se dar de forma escrita, em Processo 

Administrativo próprio, garantindo-se, especialmente, ampla defesa, contraditório e dilação 

probatória. 

40.10. No caso de aplicação de multa, o Parceiro Privado deverá realizar o pagamento em 

até 30 (trinta) dias contados da decisão administrativa definitiva, podendo o valor da multa 

ser compensado com o valor devido pela SES-DF a título de Contraprestação Mensal. 

40.10.1 O não pagamento de multa eventualmente aplicada ao Parceiro Privado, no prazo 

estipulado neste Contrato, assim como inviabilizada a compensação na forma da 

apontada acima, importará na incidência automática de juros de mora 
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correspondentes à variação pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do 

respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento. 

 

CAPÍTULO VIII – INTERVENÇÃO 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – INTERVENÇÃO 

 

41.1. O Poder Concedente poderá intervir na Concessão Administrativa nas hipóteses 

abaixo, assim como em outros casos dispostos neste Contrato, mediante prévia e expressa 

justificativa, cabendo-lhe, neste caso, manter a prestação dos serviços objeto do Contrato 

enquanto perdurar a intervenção: 

(i) Cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução do objeto deste 

Contrato, pelo Parceiro Privado, fora das hipóteses admitidas neste 

contrato e sem a apresentação de razoes aptas a justificá-las; 

(ii) Situações nas quais a operação pelo Parceiro Privado dos Processos 

Logísticos da Assistência Farmacêutica, Imunização e Outros Insumos, em 

qualquer de suas cadeias, oferecer riscos à continuidade da adequada 

prestação dos serviços contratados ou comprometer o acesso da 

população ao Medicamentos e Produtos de Interesse à Saúde; 

(iii) Situações que ponham em risco o meio ambiente, a segurança de pessoas 

ou bens, o erário público ou a saúde pública ou da população; 

(iv) Graves e reiterados descumprimentos das obrigações deste Contrato; 

(v) Não renovação das apólices de seguros necessárias ao pleno e regular 

desenvolvimento contratual. 

41.2. A intervenção far-se-á por Decreto do Governador do Distrito Federal, devidamente 

publicado no DO, indicando, no mínimo, os motivos da intervenção, a designação do 

interventor, o prazo que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias e os objetivos e limites 
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da intervenção, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a 

intervenção. 

41.3. Antes da decretação de intervenção, verificando-se qualquer situação que possa dar 

lugar à intervenção na Concessão Administrativa, a SES-DF deverá notificar o Parceiro 

Privado para, no prazo que lhe for fixado, de no mínimo 15 (quinze) dias, sanar as 

irregularidades indicadas. 

41.3.1 Decorrido o prazo fixado sem que o Parceiro Privado sane as irregularidades ou 

tome providências que demonstrem o efetivo propósito de saná-las, a SES/DF 

proporá a decretação da intervenção ao Governador do Distrito Federal, que poderá 

decretar a intervenção. 

41.3.2 Não será decretada intervenção quando, a juízo do Governador do Distrito Federal, 

ela for considerada inócua, injustamente benéfica a SPE ou desnecessária 

41.4. Decretada a intervenção, o Poder Concedente terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

instaurar Processo Administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da 

medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

41.4.1 O processo administrativo acima referido deverá se encerrar em 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de invalidação da intervenção. 

41.5. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o Poder 

Concedente não observou os pressupostos legais e regulamentares, devendo a concessão 

ser imediatamente devolvida à SPE, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização. 

41.6. Com a intervenção, o Parceiro Privado se obriga a disponibilizar, imediatamente, à 

SES-DF, os Bens Reversíveis e tudo o que demais for necessário à plena prestação dos 

serviços objeto do Contrato, inclusive os bens não reversíveis. 

41.7. As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da remuneração 

devida à SPE e/ou das receitas acessórias serão utilizadas para cobertura dos encargos 

previstos para o cumprimento do objeto da concessão, incluindo-se os encargos com 
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seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamento e o ressarcimento dos custos 

de administração.  

41.8. Eventual saldo remanescente da remuneração ou das receitas acessórias, finda a 

intervenção, será entregue à SPE, com relatoria da prestação de contas, a não ser que 

seja extinta a concessão, situação em que tais valores reverterão ao Poder Concedente. 

 

CAPÍTULO IX – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO 

 

42.1. A concessão considerar-se-á extinta, observadas as normas legais específicas, 

quando ocorrer:  

(i) Término do prazo contratual; 

(ii) Encampação; 

(iii) Caducidade; 

(iv) Rescisão; e 

(v) Anulação.  

42.2. Extinta a concessão, retornam para o Poder Concedente todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios vinculados à spe, incluindo-se aqueles a ela transferidos ou por ela 

adquiridos, no âmbito da concessão.  

42.3. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do objeto do contrato pelo Poder 

Concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários, 

bem como a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente, de todos os 

bens reversíveis.  

42.4. Extinto o contrato antes do seu termo, o Poder Concedente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis, poderá:  

(i) Ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal 
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empregado na prestação das atividades consideradas imprescindíveis à 

continuidade da concessão; e,  

(ii) Manter os contratos firmados pela SPE com terceiros pelo prazo e 

condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos 

prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas. 

42.5. Em qualquer hipótese de extinção do contrato, o Poder Concedente assumirá, direta 

ou indiretamente e de maneira imediata, a operação da concessão, para garantir sua 

continuidade e regularidade. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL 

 

43.1. A Concessão Administrativa extingue-se quando se verificar o termo do Prazo da 

Concessão terminando, por consequência, as relações contratuais entre as Partes. 

43.1.1 Verificando-se o advento do termo contratual, o Parceiro Privado será inteira e 

exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer relações contratuais 

inerentes à Concessão Administrativa e a esse Contrato, celebrados com terceiros, 

não respondendo o Poder Concedente por quaisquer responsabilidades ou ônus 

daí resultantes, bem como não sendo devida nenhuma indenização ao Parceiro 

Privado ou a terceiros pelo encerramento de tais relações contratuais. 

43.1.2 Constitui obrigação do Parceiro Privado cooperar com o Poder Concedente para 

que não haja qualquer interrupção na prestação dos serviços, com o advento do 

termo contratual e consequente extinção deste Contrato, devendo, dentre outros, 

cooperar na capacitação de servidores da SES-DF, ou de eventual novo 

concessionário, colaborar na transição da operação, no que for necessário à 

continuidade dos serviços. 

43.2. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o Poder 

Concedente estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da SPE, programa de 
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desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção 

da operação pelo Poder Concedente, ou por terceiro autorizado. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – ENCAMPAÇÃO 

 

44.1. O Poder Concedente poderá, durante a vigência do Contrato, promover sua 

retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei 

autorizativa específica e somente após o prévio pagamento de indenização ao Parceiro 

Privado. 

44.2. A indenização devida ao Parceiro Privado alcançará: 

(i) As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a Bens Reversíveis, 

ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para 

cumprimento deste Contrato, deduzidos os ônus financeiros 

remanescentes; 

(ii) Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 

indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, financiadores, 

contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios em 

decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos 

contratuais; 

(iii) Todas as despesas causadas pela encampação, bem como todos os 

custos de rescisão antecipada dos contratos celebrados pela SPE para a 

execução da concessão; e, 

(iv) A desoneração do Parceiro Privado em relação às obrigações decorrentes 

de contratos de financiamento por ele contraídos para o cumprimento do 

Contrato, mediante, conforme o caso: (i) assunção, pelo Poder 

Concedente ou por terceiros, perante os Financiadores credores, das 

obrigações contratuais remanescentes do Parceiro Privado ou (ii) prévia 
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indenização ao Parceiro Privado, da totalidade dos débitos remanescentes 

que este mantiver perante Financiadores credores; 

(v) Lucros cessantes, a serem calculados por uma auditoria independente de 

primeira linha contratada pela SPE. 

44.2.1 O cálculo do valor da indenização dos bens reversíveis não amortizados será feito 

com base no valor contábil constante das demonstrações contábeis da SPE, 

apurado segundo a legislação aplicável e as regras contábeis, desconsiderados os 

efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com 

autorização expressa e sem ressalvas do Poder Concedente. 

44.3. A indenização devida ao Parceiro Privado, no caso de encampação, poderá ser paga 

pelo Poder Concedente diretamente aos Financiadores do Parceiro Privado, se aplicável, 

devendo tal valor ser descontado do montante da indenização devida. 

44.4. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pelo Parceiro Privado 

ao Poder Concedente serão descontados da indenização prevista para o caso de 

encampação, até o limite do saldo vencido dos financiamentos contraídos pelo Parceiro 

Privado, para cumprir as obrigações de investimento previstas no Contrato, os quais terão 

preferência aos valores devidos ao Poder Concedente. 

44.5. Na apuração da indenização devida ao Parceiro Privado, o Poder Concedente deverá 

considerar a parcela dos investimentos não amortizados cujo financiamento ainda não 

estiver quitado perante os Financiadores. Os valores referentes aos investimentos cujo 

financiamento ainda não estiver quitado perante os Financiadores serão pagos 

proporcionalmente, ao Parceiro Privado e aos Financiadores, de modo a evitar 

enriquecimento indevido de qualquer das Partes. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – CADUCIDADE 

 

45.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou 
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regulamento acarretará, a critério do Poder Concedente e observadas as disposições deste 

Contrato, na declaração de caducidade da Concessão Administrativa, após devido processo 

administrativo, garantindo-se ampla defesa, contraditório e dilação probatória, e depois de 

esgotadas as possibilidades de solução previstas neste Contrato, sem prejuízo da aplicação 

das sanções contratuais. 

45.2 A caducidade da Concessão Administrativa poderá ser declarada nos casos abaixo, 

além daqueles enumerados pela Lei Federal n. 8.987/1995: 

(i) Em caso de condenação do Parceiro Privado, em sentença transitada em 

julgado, por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais; 

(ii) Em caso de descumprimento da obrigação de proceder à reposição do 

montante integral da Garantia de Execução do Contrato, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua utilização pela SES-DF, o cancelamento ou 

rescisão da carta de fiança bancária ou da apólice de seguro-garantia e/ou 

não renovação destas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu 

vencimento; 

(iii) Em caso de descumprimento das obrigações de contratar ou manter 

contratados os seguros previstos neste Contrato; 

(iv) Quando os serviços objeto do contrato estiverem sendo reiteradamente 

prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por 

base as normas, critérios e fator de disponibilidade e os indicadores de 

desempenho e demais parâmetros definidos no contrato; 

(v) Descumprimento das penalidades impostas pelo Poder Concedente; 

(vi) Perda das condições econômico-financeiras, técnicas ou operacionais, isto 

é, caso deixem de existir os pressupostos legais da outorga da Concessão 

Administrativa ao Parceiro Privado; 

(vii) Em caso de descumprimento reiterado das Cláusulas contratuais ou 

disposições legais ou regulamentares concernentes à Concessão 
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Administrativa, que comprometam a continuidade dos serviços ou a 

segurança de empregados ou terceiros; 

(viii) Paralisação dos serviços sem respaldo em qualquer justificativa ou 

hipótese deste Contrato; 

(ix) Transferência do Controle acionário do Parceiro Privado sem prévia e 

expressa anuência da SES-DF, salvo no caso de assunção do Controle 

pelos Financiadores, nos termos deste Contrato. 

45.3. O Poder Concedente não poderá declarar a caducidade do Contrato com relação ao 

inadimplemento, pelo Parceiro Privado, por decorrência de fatores cujo risco fora assumido 

pelo próprio Poder Concedente, nos termos deste Contrato, ou na ocorrência de caso 

fortuito ou força maior não passível de cobertura de seguros. 

45.4. A decretação da caducidade deverá ser precedida de verificação da inadimplência 

da SPE em processo administrativo, assegurado o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

45.4.1 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados à SPE, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-se 

um prazo razoável, nunca inferior a 05 (cinco) dias úteis, para se corrigirem as 

falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 

45.4.2 A SPE poderá solicitar prorrogação do prazo eventualmente concedido, 

apresentado justificativa adequada e cronograma para atendimento das 

determinações. 

45.4.3 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a 

caducidade será declarada pelo Governador do Distrito Federal, 

independentemente de indenização prévia, que será calculada no curso do 

processo. 
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45.5. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará ao Poder 

Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 

obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados do Parceiro Privado. 

45.6. A indenização devida ao Parceiro Privado em caso de caducidade do Contrato 

restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade do serviço. 

45.7. Do montante indenizatório serão descontados: 

(i) Os prejuízos comprovadamente causados ao Poder Concedente; 

(ii) As multas contratuais aplicadas ao Parceiro Privado que não tenham sido 

pagas; 

(iii) Quaisquer valores recebidos pelo Parceiro Privado a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejam a 

declaração de caducidade. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – RESCISÃO 

 

46.1. Este contrato poderá ser rescindido por iniciativa da SPE, no caso de descumprimento 

pelo Poder Concedente de suas obrigações, mediante ação judicial especialmente intentada 

para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n. 8.987/95. 

46.2. Os serviços prestados pelo Parceiro Privado não poderão ser interrompidos ou 

paralisados, até o trânsito em julgado da sentença que decretar a rescisão. 

46.3. No caso de rescisão do Contrato, a indenização devida ao Parceiro Privado será 

equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e será calculada da mesma forma. 

46.4. As multas, as indenizações e quaisquer outros valores devidos pelo Parceiro Privado 

ao Poder Concedente, serão descontados da indenização prevista para o caso de rescisão 

do Contrato. 
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46.5. Decretada a rescisão, cumprirá ao Poder Concedente assumir a imediata prestação 

do objeto contratual, ou promover novo certame licitatório, adjudicando a Concessão 

Administrativa a um vencedor antes da rescisão definitiva deste Contrato. 

46.6. São motivos para a rescisão do Contrato, após decisão definitiva do Poder Judiciário: 

(i) A expropriação, sequestro ou requisição de parte significativa dos Bens 

Reversíveis, ou a imposição de participação acionária do Poder 

Concedente ou outro órgão ou entidade da Administração Pública na SPE; 

(ii) Descumprimento contratual do Poder Concedente com relação aos 

pagamentos devidos ao Parceiro Privado, em valor superior a 2% (dois por 

cento) do Valor do Contrato, com inadimplemento que perdure por mais de 

120 (cento e vinte dias); 

(iii) Descumprimento de obrigações pelo Poder Concedente, gerando por 

consequência desequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sem que 

procedimento regular de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

obtenha decisão do Poder Concedente, em prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – ANULAÇÃO 

 

47.1. O Contrato poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de ocorrência de 

ilegalidade que caracterize vicio insanável.  

47.2. Nessa hipótese, o Parceiro Privado será indenizado com o ressarcimento dos 

investimentos realizados e não amortizados, bem como por qualquer outro prejuízo 

regulamente comprovado, desde que não tenha concorrido para o vício que motivou a 

anulação. 

47.3. As multas e quaisquer outros valores devidos pelo Parceiro Privado serão 

descontados da indenização prevista neste Contrato, até o limite do saldo vencido pelos 
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financiamentos contraídos pelo Parceiro Privado para cumprir as obrigações de 

investimento previstas no presente Contrato, os quais terão preferência aos valores 

devidos ao Poder Concedente. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – EXTINÇÃO POR CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR 

 

48.1. O Contrato ainda poderá ser extinto em razão de força maior ou caso fortuito 

superveniente à Data de Assinatura do Contrato e não albergado pela Cláusula X, 

regularmente comprovado, cujos efeitos perdurem por um período superior a 120 (cento e 

vinte) dias e inviabilizem a regular execução do Contrato pelo Parceiro Privado. 

48.2. Nesta hipótese, o Parceiro Privado fará jus a indenização pelo que houver executado 

até a data de extinção do Contrato, inclusive por investimentos não amortizados e demais 

prejuízos que houver comprovado. 

 

CAPÍTULO X – DA REVERSÃO 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA REVERSÃO DE ATIVOS 

 

49.1. Extinta a Concessão, retornam à SES-DF os Bens Reversíveis, direitos e privilégios 

vinculados à Concessão Administrativa, transferidos ao Parceiro Privado, ou por este 

construídos, implantados ou adquiridos, no âmbito da Concessão Administrativa, 

independentemente de quaisquer notificações ou formalidades. 

49.2. A reversão será gratuita e automática, com os bens em condição adequada de 

operação, utilização e manutenção, bem como livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus ou encargos. 

Despacho Modelo Jurídico (46297931)         SEI 00002-00003355/2020-56 / pg. 188



 

  

189 

49.3. Os bens revertidos ao Poder Concedente deverão estar em condições adequadas 

de conservação e funcionamento, permitindo a continuidade dos serviços objeto deste 

Contrato. 

49.4. Todas as informações sobre os Bens Reversíveis, incluindo descrição, estado de 

conservação e vida útil remanescente, deverão constar do inventário de Bens Reversíveis 

a ser mantido pelo Parceiro Privado ao longo de toda a Concessão Administrativa e 

entregue, ao final, ao Poder Concedente. 

49.4.1 No caso de comprovada desconformidade entre o Inventário de Bens Reversíveis 

e a efetiva situação dos Bens, deverá o Parceiro Privado, se tal diferença estiver 

em detrimento ao Poder Concedente, tomar todas as medidas cabíveis, inclusive 

com a aquisição de novos bens ou realização de obras, para que entregue os Bens 

Reversíveis nas mesmas condições do inventário de Bens Reversíveis. 

49.4.2 Caso a Reversão dos Bens não ocorra nas condições ora estabelecidas, o Parceiro 

Privado indenizará o Poder Concedente, devendo a indenização ser calculada nos 

termos da legislação aplicável, sem prejuízo das sanções cabíveis e execução de 

eventuais seguros e de Garantia de Execução. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – DA INDENIZAÇÃO POR INVESTIMENTOS NÃO 

AMORTIZADOS 

 

50.1. Para indenizações eventualmente devidas por investimentos em Bens Reversíveis 

não amortizados até a extinção deste Contrato, o Parceiro Privado fará jus a indenização 

proporcional ao montante não amortizado, calculada com base no valor econômico do 

bem, a ser paga em parcela única e previamente à extinção do Contrato e consequente 

reversão dos bens à SES-DF. 

50.1.1 A Cláusula acima somente terá aplicabilidade para os Bens Reversíveis 

construídos, adquiridos ou de qualquer forma obtidos pelo Parceiro Privado ao 
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longo da Concessão e que, cumulativamente, não estivessem previstos 

originalmente no objeto desta Concessão Administrativa. 

50.2. As disposições desta Cláusula não serão aplicadas no caso de extinção antecipada 

do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – DA DESMOBILIZAÇÃO 

 

51.1. Com antecedência de 3 (três) anos à data de término do Prazo da Concessão, o 

Poder Concedente deverá notificar o Parceiro Privado para indicar o local de entrega dos 

Medicamentos e Produtos de interesse à saúde sob posse do Parceiro Privado. 

51.2. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento da Notificação o Parceiro 

Privado deverá encaminhar à SES-DF o Plano de Desmobilização prevendo o 

procedimento pelo qual será realizada a Desmobilização, entrega dos Medicamentos e 

Produtos de Interesse à Saúde ao Poder Concedente e devida reversão dos Bens 

Reversíveis, sem que ocorra qualquer interrupção grave na prestação dos serviços. 

51.3. Deverão estar previstos no Plano de Desmobilização, no mínimo: 

(i) Forma de reversão dos Bens Reversíveis; 

(ii) Forma, cronograma e prazos para entrega dos Medicamentos e Produtos 

de Interesse à Saúde ao Poder Concedente; 

(iii) Estado de conservação dos Bens Reversíveis para a reversão; 

(iv) Estado de depreciação dos Bens Reversíveis; 

(v) Forma substituição dos funcionários do Parceiro Privado pelos 

servidores da SES-DF; 

(vi) Período e forma de capacitação dos servidores da SES-DF e/ou do 

novo concessionário que venha a operar os Serviços, se o caso. 

51.4. A omissão do Parceiro Privado na apresentação do Plano de Desmobilização será 

considerada infração média para fins deste Contrato. 
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CAPÍTULO XI – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – JUNTA TÉCNICA 

 

52.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica e/ou de natureza 

econômico-financeira, surgidas durante a execução do Contrato, será constituída, nos 

15 (quinze) dias seguintes à sua formalização, por solicitação da SES-DF ou do Parceiro 

Privado, uma Junta Técnica composta por 3 (três) membros. 

52.2. A Junta Técnica será competente para emitir pareceres fundamentados sobre 

questões submetidas pela SES-DF ou pelo Parceiro Privado, relativamente a divergências 

que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econômico-financeiros 

na execução do Contrato. 

52.3. Os Pareceres Definitivos emitidos pela Junta Técnica não serão vinculantes às 

Partes, que, em caso de discordância terão prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias para 

manifestar as razões da discordância à outra Parte e à Junta Técnica, mediante 

notificação. Caso não seja manifestada a discordância, o parecer da Junta Técnica se 

tornará vinculante às Partes, que deverão cumpri-lo em prazo razoável. 

52.4. Os membros da Junta Técnica serão designados da seguinte forma: 

(i) Um membro pela SES-DF; 

(ii) Um membro pelo Parceiro Privado; e 

(iii) Um membro, comprovadamente especialista na matéria objeto da 

divergência, que será escolhido de comum acordo pelos demais membros 

nomeados, um por cada Parte, à ocasião de divergência.  

52.4.1 No caso de existir divergência entre os membros da Junta Técnica, na nomeação 

do terceiro membro, este será nomeado, em até 10 (dez) dias após notificação 

enviada pelas Partes, por órgão de classe da categoria e/ou de peritos no assunto 
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apresentado à Junta Técnica. 

52.5. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a notificação 

escrita, pela Parte que solicitar a instauração e pronunciamento da Junta Técnica, com a 

descrição do evento, cópia de documentos ligados ao objeto da divergência levantada e a 

indicação de um membro da Junta Técnica. 

52.5.1 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação acima 

referida, a Parte notificada apresentará sua manifestação e documentos que 

entenda necessários à análise do caso, com indicação de um membro da Junta 

Técnica. 

52.5.2 Com a apresentação das razões e documentos de ambos os lados, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, os membros da Junta Técnica nomeados por ambas as 

Partes, deverão nomear o terceiro membro, que presidirá os trabalhos. 

52.6. O parecer da Junta Técnica será emitido em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de composição definitiva da Junta Técnica, salvo se as Partes ainda não 

tiverem apresentado todas as razões ou documentos, hipótese na qual o prazo para 

emissão do parecer será contado da data de apresentação do último documento 

necessário à avaliação do caso, conforme determinação da Junta Técnica. 

52.7. Em caso de divergência quanto ao teor ou às conclusões do parecer da Junta 

Técnica, qualquer das Partes, em até 15 (quinze) dias a contar da emissão do parecer, 

poderá pleitear sua revisão. O parecer emitido após o pedido de revisão de qualquer das 

partes, ou após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer pedido de revisão, 

será considerado Parecer Definitivo e não passível de novas revisões, salvo para correção 

de erros formais. 

52.8. Os pareceres da Junta Técnica serão considerados aprovados se contarem com o 

voto favorável de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros. 

52.9. Todas as despesas necessárias ao funcionamento da Junta Técnica serão rateadas 

igualmente entre as Partes. 
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52.10. A submissão de qualquer questão à Junta Técnica não exonera o Parceiro Privado, 

nem o Poder Concedente, de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais. 

Nesta hipótese, o Parceiro Privado também não ficará exonerado de cumprir as 

determinações da SES-DF, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, não 

permitindo, ainda, qualquer interrupção no desenvolvimento dos serviços objeto deste 

Contrato. 

52.11. A solução técnica será considerada prejudicada caso não apresentada pela Junta 

Técnica, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar do pedido de instauração do 

procedimento ou se a Parte se recusar a participar do procedimento, não indicando seu 

representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação 

para instauração da Junta Técnica. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – ARBITRAGEM 

 

53.1. As Partes se comprometem a buscar solução amigável para qualquer Controvérsia 

surgida ao longo da execução deste Contrato. Em caso de Controvérsia não resolvida por 

intermédio da Junta Técnica, a alta gerência das Partes se reunirá, dentro de 10 (dez) dias 

úteis contados da notificação de qualquer uma das Partes à outra, estabelecendo a 

Controvérsia, com vistas a solucioná-la. Caso a reunião não ocorra ou as Partes não 

cheguem a um consenso em até 10 (dez) dias úteis após a realização da reunião, qualquer 

uma das Partes poderá solicitar a submissão à Câmara Arbitral do Distrito Federal, 

utilizando-se como requisito a experiência mínima dos árbitros na especialidade objeto da 

controvérsia.  

53.3.1 O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara Arbitral adotada, bem 

como o disposto na Lei nº 9.307/96 e subsequentes alterações, assim como com 

as disposições constantes deste Contrato.  

53.3.2 Os custos e as despesas com o procedimento arbitral serão assim divididos pelas 
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Partes: 

(i) Caso as Partes cheguem a um acordo, os custos e despesas serão 

igualmente divididos entre as Partes, a não ser que o acordo estabeleça 

de forma diversa. 

(ii) Caso a Câmara Arbitral decida a matéria controvertida, os custos e 

despesas serão suportados pela Parte vencida. Para os propósitos desse 

Contrato, assegurar menos de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

disputa. 

(iii) Os honorários advocatícios e custos com assistentes técnicos pelas Partes 

não serão considerados como custos e despesas da arbitragem passíveis 

de reembolso. 

53.3. Caso uma das Partes se recuse a tomar as providências cabíveis para que o 

procedimento arbitral tenha início, a Parte que tiver requisitado a instauração da arbitragem 

poderá recorrer a uma das Varas da Comarca de Brasília para obter as  medidas judiciais 

cabíveis, com fundamento no artigo 7º, da Lei   nº 9.307/96 e subsequentes alterações. 

53.4. O laudo arbitral será considerado como decisão final em relação à Controvérsia entre 

as Partes, irrecorrível e vinculante entre elas. 

53.5. Qualquer das Partes poderá recorrer às Varas da Comarca de Brasília, Distrito 

Federal para obter (a) medida cautelar porventura necessária antes do início da 

arbitragem; ou (b) promover a execução de medida cautelar, decisão liminar ou da 

sentença proferida pela Câmara Arbitral. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE E DA 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

54.1. Compete às PARTES a manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer 

dados, informações, e artefatos, contidos em quaisquer documentos e em 
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quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos 

serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais 

documentos, sem autorização por escrito da SES/DF, sob pena de lei, 

independentemente da classificação de sigilo conferida pela SES/DF. 

54.1.1 Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer 

informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a 

expressão confidencial e/ou reservada. Abrange toda informação escrita, 

verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer 

outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, 

código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, 

fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos 

financeiros e econômicos e definições. 

54.1.2 As PARTES deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem 

restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas 

nas atividades relacionadas à execução do objeto. 

54.2. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se, a atuar em conformidade 

com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018) e as determinações de 

órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria. 

54.3. As PARTES deverão monitorar, por meios adequados, sua própria conformidade e a 

de seus colaboradores e sub operadores, com as respectivas obrigações de proteção de 

dados, caso aplicável. 

54.4. As PARTES deverão atuar em conformidade com controles de Segurança da 

Informação e com a legislação aplicável, mantendo os dados pessoais coletados em 

ambiente seguro e controlado/monitorado, cumprindo a sua finalidade. 

54.5. Nenhuma das PARTES deve guardar, armazenar ou reter os dados pessoais por 

tempo superior ao prazo informado para o tratamento, além daqueles exigidos por lei, 
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comprometendo-se a deixar tratar o dado pessoal nos casos em que for solicitado pelo 

titular. 

54.6. As PARTES deverão notificar uma a outra, de forma imediata, no caso de: a) 

qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção 

de dados pessoais; b) qualquer descumprimento das obrigações acordadas relativas ao 

processamento e tratamento dos dados pessoais; e c) qualquer violação de segurança. 

54.7. As PARTES se responsabilizarão por quaisquer incidentes de vazamento de dados 

que comprometam a confidencialidade, a integridade e/ou segurança dos dados pessoais 

que sejam compartilhados, devendo, a Parte infratora responder pelas perdas e danos 

diretos causados por sua culpa exclusiva perante terceiros e/ou a outra Parte. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – DO COMPLIANCE 

 

55.1. O Parceiro Privado declara estar ciente, conhecer e entender os termos das leis 

anticorrupção brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno ou anticorrupção 

aplicáveis ao presente contrato; assim como das demais leis aplicáveis sobre o objeto do 

presente contrato. Em especial a Lei nº 12.846/13, suas alterações e regulamentações, 

que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas, 

pela prática de ato contra a administração pública nacional ou estrangeira, também 

chamada de Lei de Anticorrupção, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade 

que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção. 

55.2. Na execução deste Contrato, o Parceiro Privado, por si e por seus administradores, 

sócios, diretores, funcionários e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer 

tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiliadas tomando ou prestando serviços uma 

a outra, não devem dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou 

autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de 

valor a qualquer funcionário ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, 
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concursados ou eleitos, em exercício atual de sua função ou a favor de sua nomeação, seus 

subcontratados, seus familiares ou empresas de sua propriedade ou indicadas, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros. 

55.3. Para os fins da presente Cláusula, o Parceiro Privado declara que já tem 

implementado ou se obrigam a implementar, durante a vigência deste Contrato, um 

programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção 

de violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

 

56.1. Será competente qualquer das Varas da Comarca de Brasília, Distrito Federal, 

para dirimir qualquer Controvérsia, nos termos deste Contrato, assim como para apreciar 

as medidas a ação de execução específica prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 

9.307/96. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

57.1. Sobre todos os assuntos estabelecidos neste Contrato, o Parceiro Privado terá direito 

à estrita observância do devido processo administrativo em face de todas as decisões 

tomadas pelo Poder Concedente, de modo que a SES-DF está obrigada a observar as 

disposições da Lei Distrital n. 2.834/2001, para a prática de atos que impliquem na abertura 

de processo administrativo. 

57.2. Este Contrato vincula as Partes e seus sucessores em todos os seus aspectos. 

57.3. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente contrato somente 

será válido e eficaz se feito por meio de instrumento escrito e assinado por todas as partes. 

57.4. A falha em uma ou mais ocasiões de uma Parte na (i) solicitação de cumprimento de 

quaisquer termos, obrigações ou condições estabelecidos neste Contrato, ou (ii) no 
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exercício de qualquer direito ou preferência a ela conferido por este Contrato; assim como 

qualquer renúncia de uma das Partes quanto a uma violação de termos, obrigações 

ou condições estabelecidas neste Contrato, não serão consideradas como perdão ou 

novação para demais violações, obrigações ou condições, direitos ou privilégios, os quais 

permanecerão vigentes e produzindo seus devidos efeitos. O exercício parcial ou isolado 

dos direitos e obrigações previstos aqui não impede o exercício futuro dos demais direitos 

e obrigações aqui previstos. 

57.5. A renúncia de uma Parte quanto a qualquer direito não será válida caso não seja 

manifestada por escrito e deverá ser interpretada restritivamente, não permitindo sua 

extensão a qualquer outro direito ou obrigação estabelecido neste Contrato. 

57.6. A nulidade ou invalidade de qualquer Cláusula deste Contrato não obstará a validade 

e a produção dos efeitos de nenhuma outra Cláusula deste mesmo Contrato. 

57.7. Todas as comunicações relativas a este Contrato, incluindo qualquer fatura de 

pagamento ou notificações para reembolso de despesas, deverão ser encaminhadas por 

escrito, nos endereços e em nome das pessoas abaixo indicadas: 

Para o Poder Concedente: 

[endereço]. 

[Cidade – Estado – CEP] 

A/C: [•] 

Telefone : [•] E-

mail: [•] 

 

Para o Parceiro Privado: 

[endereço]. 

[Cidade – Estado – CEP] 

A/C: [•] 

Telefone : [•] E-
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mail: [•] 

57.7.1 As Partes poderão modificar os dados acima indicados mediante simples 

comunicação à outra Parte. 

57.7.2 As notificações e comunicações serão consideradas devidamente recebidas na 

data (i) constante do aviso de recebimento, (ii) de entrega do ofício judicial ou 

extrajudicial, (iii) do comprovante de entrega. 

57.8. Os prazos estabelecidos neste Contrato serão contados em dias corridos, salvo 

quando expressamente indicado o contrário. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 05 

(cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo 

identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Brasília, [•] de [•] de [•]. 

 

PARTES: 
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ANEXOS DO CONTRATO 

 

ANEXO - TERMO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA n° XXX para a construção de centro de 

distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logísca de 

medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

[●], neste ato representada pelo seu [●], Sr [●], [qualificação], doravante denominado 

“SES/DF”; 

 

De outro lado,. .......................... [SPE], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº [●], com sede na [●], na cidade de Brasília – Distrito Federal, neste ato 

representada por [●]; 

 

Considerando que: 

 

• A [SPE] foi constituída em [●], pela [Licitante/Consórcio Licitante] vencedora da 

Concorrência n° [●], de acordo com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, edição 

de [●]; 

• O Contrato de Concessão Administrativa nº [●] foi celebrado pelas Partes em[●], 

conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, edição de[●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

• A Cláusula XX do Contrato de Concessão determina a transferência pelo Poder 

Concedente, dos Bens Reversíveis ao Parceiro Privado na Data de Assinatura do Contrato, 
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bem como de seu estado de conservação. 

 

Resolvem as Partes, de comum acordo, firmar o presente Termo de Transferência dos 

Bens, que será regido pelas disposições aqui previstas e nos termos do Contrato de 

Concessão. 

A SES/DF e a ..................... [SPE], no presente ato, celebram este Termo de Transferência 

dos Bens Reversíveis da Concessão Administrativa, indicando os ditos Bens Reversíveis e 

seus respectivos estados de conservação, conforme abaixo arrolados: 

 

XXXXXX... XXXXXXX... 

 

Assim, a [SPE] assume a posse dos Bens Reversíveis arrolados neste Termo de 

Transferência dos Bens, devendo utilizá-los para os exclusivos fins da Concessão 

Administrativa e mantê-los sob sua guarda e manutenção, e se responsabilizando pela 

conservação de acordo com as determinações do Contrato de Concessão. 

Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Termo de Transferência 

Inicial terão os significados a eles atribuídos no Contrato de Concessão. 

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo de 

Transferência em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) 

testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Brasília, [•] de [•] de [•] 
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ANEXO - TERMO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS 

 

TERMO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS (MODELO) 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA n° XXX para a construção de centro 

de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logísca de 

medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

Pelo presente instrumento, de um lado, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal [●], neste ato representada pelo seu [●], Sr [●], [qualificação], doravante 

denominado “SES/DF”; e 

 

De outro lado, .............................[SPE], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº [●], com sede na [●], na cidade de Brasília – Distrito Federal, neste 

ato representada por [●]; 

 

Considerando que: 

 

• A [SPE] foi constituída em [●], pela [Licitante/Consórcio Licitante] vencedora da 

Concorrência n° [●], de acordo com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, 

edição de [●]; 

• O Contrato de Concessão Administrativa nº [●] foi celebrado pelas Partes em[●], 

conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, edição de[●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

• A Cláusula X do Contrato de Concessão determina a transferência pelo Poder 

Concedente, dos Bens Reversíveis ao Parceiro Privado na Data de Assinatura do 

Contrato, bem como de seu estado de conservação. 

• Em [●] as Partes celebraram o Termo de Transferência dos Bens Reversíveis e 

Que nos termos da Cláusula X do Contrato de Concessão, com o término do Período da 

Concessão, deveriam as Partes celebrar o presente Termo de Devolução dos Bens; e 

Resolvem as Partes, de comum acordo, firmar o presente Termo de Devolução, que 
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será regido pelas disposições aqui previstas e nos termos do Contrato de Concessão. 

A SES/DF e a [SPE], no presente ato, celebram este Termo de Devolução dos Bens 

Reversíveis da Concessão Administrativa, indicando os ditos Bens Reversíveis e seus 

respectivos estados de conservação, conforme abaixo arrolados: 

 

[LISTA DE BENS REVERSIVEIS APÓS INVESTIMENTOS] 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo de 

Transferência em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Brasília, [•] de [•] de [•] 

 

PARTES: 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  

Nome: [•] 

Secretário(a) 

 

 

[SPE] 

Nome: [•] 

Título: [•] 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO - MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

À SES/DF 

 

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“Carta de Fiança”) 

 

1 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF 

sob nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-

se perante a SES/DF como fiador solidário da [Concessionária], com sede em [●], 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º [●] (“Afiançada”), com expressa renúncia dos direitos 

previstos nos artigos nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei Federal n.º 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela Afiançada no Contrato de Concessão do Edital n.º [●]/[●], para a 

construção de centro de distribuição, revitalização/modernização, operação e 

manutenção de rede logísca de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos 

e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (“Contrato”), 

celebrado entre o GDF e a Afiançada em [●], cujos termos, cláusulas e condições o 

Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 

2 Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar à 

SES/DF, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no 

Contrato, os valores identificados a seguir (“Fiança”): 

 

Prazo Valor 

Do 1º ao 5º Ano de vigência da Concessão R$ [●] ([●]) 

Do 6º ao 15º Ano de vigência da Concessão R$ [●] ([●]) 

Do 16º ao 25º ano da Concessão R$ [●] ([●]) 

 

2.1. A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está 

condicionada ao XXX. 

2.2. Caso a condicionante não seja concluída, o valor da Garantia de 

Execução do Contrato definido deverá manter-se inalterado até a entrega definitiva das 
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respectivas obras. 

2.3. A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, 

com o mesmo índice de reajuste da contraprestação mensal. 

3 O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da Afiançada 

ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida 

perante a SES/DF nos termos desta Carta de Fiança. 

4 O Banco Fiador e a Afiançada não poderão alterar qualquer dos termos da Fiança 

sem a prévia e expressa autorização da SES/DF. 

5 Sempre que a Afiançada se utilizar de parte do total da Fiança, o Banco Fiador 

obriga-se a efetuar imediata notificação à Concessionária para que esta proceda, dentro 

de 10 (dez) dias úteis da data da utilização, à recomposição do montante integral da 

Fiança. 

6 Na hipótese de a SES/DF ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 

obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao 

pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais. 

7 A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as 

condições mencionadas na Cláusula X do Contrato. 

8 Declara o Banco Fiador que: 

i. A presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando 

integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de 

atender aos preceitos da legislação bancária aplicável; 

ii. Os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em 

seu nome e em sua responsabilidade; e, 

iii. Seu capital social é de R$ [●] (●), estando autorizado pelo Banco Central 

do Brasil a expedir cartas de fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no 

montante de R$ [●] (●), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo 

Banco Central do Brasil. 

 

9 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança 

terão os significados a ele atribuídos no Contrato. 
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ANEXO - MODELO DE SEGURO-GARANTIA 

 

1. Tomador: Concessionária. 

2. Segurado: SES/DF 

3. Objeto do Seguro: Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas 

pela Concessionária perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de 

Concessão, devendo o Segurado ser indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, 

quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os eventos de 

descumprimento contratual indicados na Cláusula X do Contrato. 

4. Instrumento: Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente 

constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia. 

5. VALOR DA GARANTIA: 

 

A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever os montantes de indenização indicados a 

seguir: 

 

Prazo Valor 

Do 1º ao 5º Ano de vigência da Concessão R$ [●] ([●]) 

Do 6º ao 15º Ano de vigência da Concessão R$ [●] ([●]) 

Do 16º ao 25º ano da Concessão R$ [●] ([●]) 

 

A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está condicionada ao XX. 

 

Caso a condicionante não sejam concluída, o valor da Garantia de Execução do 

Contrato definido deverá manter-se inalterado até a entrega definitiva das respectivas 

obras. 

 

A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, com o mesmo índice 

de reajuste da contraprestação mensal. 
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6. Prazo: A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 

(um) ano, renovável por igual período. 

7. DISPOSIÇÕES ADICIONAIS 

A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: 

 

(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e 

condições do Contrato; 

(ii) Vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta 

de pagamento total ou parcial do prêmio; 

(iii) Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações 

cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da 

Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao 

Tomador; 

(iv) Que, declarada a caducidade da Concessão, a SES/DF poderá 

executar a Apólice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; e, 

(v) As questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e 

Segurado, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado. 

 

8. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os 

significados a eles atribuídos no Contrato. 

 

 

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida] 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: RG: 

 

 

 

Nome: RG: 
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ANEXO - INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO 

 

Mecanismos que definem, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente 

observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação 

do serviço e as respectivas adequações de pagamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAINDICADOR PENALIDADES

TEMPO DE RECEBIMENTO POR VEÍCULO 95,00%
Multa de 0,5% aplicada a 10% da receita operacional 

mensal do contrato para cada 1% abaixo da meta

ACURACIDADE DE INVENTÁRIO 95,00%
Multa de 0,5% aplicada a 10% da receita operacional 

mensal do contrato para cada 1% abaixo da meta

TEMPO DE SEPARAÇÃO POR PEDIDO 95,00%
Multa de 0,5% aplicada a 10% da receita operacional 

mensal do contrato para cada 1% abaixo da meta

ACURACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PEDIDOS 95,00%
Multa de 0,5% aplicada a 10% da receita operacional 

mensal do contrato para cada 1% abaixo da meta
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ANEXO – SISTEMA INFORMATIZADO E PORTAL DE COMUNICAÇÃO11 

PORTAL 

 Portal de Comunicação, disponível 24 (vinte) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, permitindo o completo acompanhamento e monitoramento dos serviços 

contratados. Será disponibilizado acesso para até 2.000 (dois mil) usuários, precedido 

de login e senha, cabendo ao PARCEIRO PÚBLICO informar ao PARCEIRO PRIVADO 

os dados daqueles que deverão ter permissão de acesso 

 O Portal de Comunicação deve possuir ferramenta de Business Intelligence (B.I.) 

 

WMS 

 Sistema de Gerenciamento de   Armazém (Warehouse Management System – 

WMS) para otimização da utilização de infraestrutura e operação 

 RELATORIOS GERENCIAIS: a) Recebimento; b) Armazenamento; c) Auditoria 

 

TMS 

 Sistema de Gerenciamento de Transporte (Transportation Management System – 

TMS) para otimização da utilização da frota de veículos e rastreabilidade dos processos 

de transporte de medicamentos e outros produtos 

 RELATORIOS GERENCIAIS: a) Documentos necessários ao transporte da carga; 

b) Cargas embarcadas; c) De entregas; d) De ocorrências; e) Outras funcionalidades que 

permitam maior eficiência da operação 

 

HOSPITALAR 

 Sistema de Gerenciamento da logística hospitalar com ferramentas para a 

rastreabilidade dos processos até a dispensação 

 

 

 

 

                                                           
11 Funcionalidades detalhadas no item 13 do Caderno 1 – Modelo Técnico. 
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